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PATVIRTINTA 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  
Direktorius 2016 m. rugsėjo 28 d.  
Įsakymu Nr. V-153 

 

 

NACIONALINIO JAPONIJOS MENŲ IR KULTŪROS PROJEKTO 
„WABI – SABI“ tobulumas netobulume 

NUOSTATAI 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2016 m. lapkričio – 2017 m. kovo mėn. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Japonijos 

ambasada Lietuvoje organizuoja nacionalinį Japonijos menų ir kultūros projektą „WABI – SABI“ 

tobulumas netobulume (toliau – projektas). WABI-SABI - gyvenimo būdas, kuriuo siekiama 

atrasti grožį ir tobulumą netobuluose dalykuose. Projektas skirtas pažinti Japonijos kultūros 

išskirtinumą, pasitelkus skirtingas meno raiškos formas. 

 

2. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1 Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos vaikų ir jaunimo saviraiškai, ugdyti toleranciją, 

kūrybiškumą ir pagarbą įvairovei per Japonijos kultūrą ir meną. 

2.2 Projekto uždaviniai: 

2.2.1 Skatinti Lietuvos formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vaikus, jaunimą ir 

pedagogus pažinti, domėtis Japonijos kultūra ir menu, ko pasekoje ugdyti pagarbą kitų 

tautų vertybėms ir kultūroms, plėsti kultūrinį akiratį, skatinant domėtis mažai 

pažįstamos šalies daile, gyvenimo būdu, tradicijomis; 

2.2.2 Organizuoti Lietuvos vaikų ir jaunimo Japonijos menų ir kultūros kūrybinių darbų 

parodą, siekiant sudominti Japonijos kultūra bei skatinant surinktas žinias apie 

Japoniją panaudoti kūrybiškai; 

2.2.3 Organizuoti finalinį pavasario renginį projekto dalyvių darbų parodos atidarymą, 

siekiant pristatyti kūrybinius darbus. 

 

3. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

3.1 Projektą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (toliau – LVJC). 

3.2 Projekto globėja Japonijos Ambasada Lietuvoje. 
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3.3 Projekto partneriai: Jono Meko fondas, Azijos menų centras. 

 

4. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4.1 Projekte gali dalyvauti visų vaikų ir jaunimo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

pedagogai su ugdytiniais, kurie kartu su ugdymo įstaiga bus įtraukiami kaip projekto 

partneriai ir veiklų vykdytojai. 

4.2 Projekte gali dalyvauti pavieniai asmenys. 

4.3 Projektas vyksta trimis etapais: 

Etapai Pedagogams, 

atstovaujantiems 

ugdymo įstaigas  

Pavieniams 

asmenims, 

neatstovaujantiems 

ugdymo įstaigos 

Bendra ir kontaktinė 

informacija 
 

I Iki lapkričio 4 d. el. 

paštu pateikiama 

registracijos anketą 

(priedas Nr. 1) 

Iki lapkričio 4 d. el. 

paštu pateikiama 

registracijos anketa 

(priedas Nr. 2) 

Registracija vykdoma el. 

paštu 
wabi-sabi@lvjc.lt 

II Iki vasario 13 d. 

pedagogas atsiunčia 

ne daugiau 10 

kūrybinių darbų 

nuo vienos klasės 

bei perveda dalyvio 

mokestį. Dalyvio 

mokestis 1 

pedagogui (su 10-ies 

vaikų darbais) – 40 

EUR. 
Pvz.: norint siųsti 

iki 20 darbų (nuo 

dviejų klasių) 

dalyvio mokestis 

atitinkamai – 80 

EUR. Ir 

proporcingai. 
(visus darbus 

galima siųsti vienu 

paketu) 

Užsiregistravusieji iki 

vasario 13 d. atsiunčia 

kūrybinį (-ius) darbą 

(-us) bei perveda 

dalyvio mokestį. 

Dalyvio mokestis už 

vieną darbą – 7 EUR.  

Kūrybiniai darbai turi būti 

siunčiami adresu: 
WABI-SABI projektui, 

LVJC, Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105, Vilnius 
Dalyvio mokesčiai 

pervedami į 
sąskaitą: AB SEB bankas a. 

s. LT807044060000908033 
Pavedimo paskirtyje 

nurodyti: 
Projektui „WABI-SABI“, 

pedagogo vardą (-us) 

pavardę (-es), ir ugdymo 

įstaigą. 
Siunčiant darbus, 

pridedama 
dalyvio mokesčio 

pavedimo 
kopija. 

III Iki kovo 1 d. projekto dalyviai informuojami ir kviečiami į finalinį renginį, kurio 
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metu: 
·         Projekto kūrybinių darbų parodos atidarymas; 
·         Fotosesija su japoniškais kimono; 
·         Dirbtuvės: origami, kovos menai, filmų apie Japoniją peržiūros, japonų 

kalbos dirbtuvės, arbatos gėrimo ceremonijos demonstracija ir kt. 
·         Koncertas; 

 

5. REIKALAVIMAI DARBAMS 

5.1 Darbai turi atitikti temą „WABI – SABI: tobulumas netobulume “, kaip nurodyta punkte 

Nr. 1. 

5.2 Vieno darbo negali atlikti du ir daugiau autorių. 

5.3 Reikalavimai darbams: 

Darbo 

kategorija 
Apimtis/dydis/pagrindiniai 

bruožai 
Pateikimo būdas 

Anime 
Manga 

Ne didesnis kaip A3 formatas.  
Dažniausiai naudojamos 

priemonės - flomasteriai, 

markeriai, tušas, pieštukai. 
Neretai piešiami jau žinomi 

Anime arba Manga personažai 

arba galima pasitelkti savo 

vaizduotę. 
 

Darbai turi būti pateikti iki vasario 

13 d. adresu: 
Projektui WABI-SABI, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Kitoje darbo pusėje turi būti 

nurodytas autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

Haiku Ne didesnis kaip A4 formatas.  
Gali būti apipavidalinama laisva 

forma. 
Haiku turi atitikti šio tipo 

eilėraščių reikalavimus: 

susideda iš trijų eilučių, po 

penkis, septynis ir penkis 

skiemenis kiekvienoje. 

Eilėraštyje paprastomis, 

poetinėmis priemonėmis 

siekiama perteikti giliausius 

jausmus. 

Darbai turi būti pateikti iki vasario 

13 d. adresu: 
Projektui WABI-SABI, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Kitoje darbo pusėje turi būti 

nurodytas autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

Kokeshi Dekoratyvinės lėlės. Lėlės gali 

būti gaminamos naudojant 

Lėlės turi būti pateikti iki vasario 

13 d. adresu: 
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įvairias technologijas ir iš 

įvairių medžiagų. 
Projektui WABI-SABI, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Prie lėlės turi būti nurodytas 

autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

 
Sumi-e 
Kaligrafija 

Ne didesnis kaip A3 formatas. 

Sumi-e ir kaligrafija - japonų 

tapyba (raštai) tušu. Gali būti 

atlikta ant įvairių rūšių 

popieriaus, taip pat pačių 

pasigaminto, ant šilko ar kitų 

medžiagų.  

Darbai turi būti pateikti iki vasario 

13 d. adresu: 
Projektui WABI-SABI, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Kitoje darbo pusėje turi būti 

nurodytas autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

 

5.3 Reikalavimų neatitinkantys, po termino atsiųsti darbai nebus eksponuojami. 

5.4 Projekto organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai atgaminti, 

spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius. Autorių sutikimu 

su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į projektą. 

5.5 Projekto dalyvių darbai nesiunčiami atgal, tačiau juos bus galima atsiimti iki gegužės 31 d. 

atvykus į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą. 

5.6 Visų projektui pateiktų kūrybinių darbų nuotraukos bus talpinamos projekto Facebook 

paskyroje. 

5.7 Kūrybiniai darbai bus eksponuojami ne tik Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, bet ir kitose 

erdvėse bei parodų salėse. 

 

6. PROJEKTO DALYVIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ LAUREATŲ APDOVANOJIMAI 

6.1 Visos projekte dalyvavusios mokyklos – partnerės gaus konkurso organizatorių ir partnerių 

padėkos raštus. 

6.2 Visiems projekto dalyviams bus įteikti organizatorių ir partnerių padėkos raštai ir visi 

projekto dalyviai bus kviečiami į finalinį renginį. 

https://www.facebook.com/pages/Ubuntu-a%C5%A1-esu-nes-esi-tu/1540456229572393
https://www.facebook.com/pages/Ubuntu-a%C5%A1-esu-nes-esi-tu/1540456229572393
https://www.facebook.com/pages/Ubuntu-a%C5%A1-esu-nes-esi-tu/1540456229572393
https://www.facebook.com/pages/Ubuntu-a%C5%A1-esu-nes-esi-tu/1540456229572393
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6.3 Iš kiekvienos kategorijos bus atrinkta po 15 darbų, kurių autoriai bus apdovanoti specialiais 

prizais. 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1 Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus. 

7.2 Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti finalinio renginio programą. 

7.3 Visi duomenys bus naudojami tik organizatorių reikmėms ir projekto metu bei pasibaigus 

projektui jo viešinimui ir pristatymui. 

 

Kontaktinė informacija: 

Raminta Ruminaitė, Neformaliojo ugdymo organizatorė 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius 

Tel. 86 851 5129, El. p wabi-sabi@lvjc.lt 

www.lvjc.lt 
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Priedas Nr.1 

Projekto 

WABI – SABI: tobulumas netobulume 

REGISTRACIJOS ANKETA PEDAGOGUI 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

pedagogo vardas, pavardė, 

kontaktiniai duomenys 

  

Ugdymo įstaigoje 

besimokančių 

mokinių skaičius 

  

Dalyvaujančių projekte 

mokinių 

skaičius ir vardai/pavardės 

  

Numatomas pateikti kūrybinių 

darbų skaičius ir forma 

  

Su konkurso nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 
Registracijos anketas prašome siųsti el. p wabi-sabi@lvjc.lt 
 
Pedagogo vardas/pavardė ____________________________________ 

Pedagogo tel. nr ir el. pastas _______________________________________ 

Data ___________________________ 
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Priedas Nr.2 

Projekto 

WABI – SABI: tobulumas netobulume 

REGISTRACIJOS ANKETA PAVIENIAMS ASMENIMS 

Dalyvio vardas, pavardė, 

kontaktiniai duomenys 
  

Amžius   

Darbo kategorija   

Darbo pavadinimas   

Ugdymo įstaiga, kurioje 

mokosi darbo autorius 
  

Su konkurso nuostatais susipažinau ir jų laikysiuosi. 
Registracijos anketas prašome siųsti el. p wabi-sabi@lvjc.lt 
 
Dalyvio (dalyvio atstovo) vardas/pavardė ____________________________________ 

Dalyvio (dalyvio atstovo) tel. nr. ir el. paštas _______________________________________ 

Data ___________________________ 

  

 
 


