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PATVIRTINTA 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  
Direktorius 2017 m. spalio 30 d.  
Įsakymu Nr. V-107 

 

 

NACIONALINIO JAPONIJOS MENŲ IR KULTŪROS PROJEKTO 
„WABI – SABI: tobulumas netobulume 2“ 

NUOSTATAI 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje tęsia nacionalinį Japonijos 

menų ir kultūros projektą „WABI – SABI: tobulumas netobulume 2“ (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 per keturis 

pagrindinius gamtos elementus: vandenį, žemę, orą ir ugnį. 

 

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, ugdyti pagarbą kitų tautų 

vertybėms ir kultūroms; 

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 mokymus pedagogams įvairiomis Japonijos meno raiškos formomis, taip 

pagilinant pedagogų įgūdžius, praplėčiant technikų ir priemonių, naudojamų pamokų 

metu, įvairovę; 

2.2.4 Organizuoti finalinį pavasario renginį - projekto dalyvių darbų parodos atidarymą, 

siekiant pristatyti kūrybinius darbus. 
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3. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

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

3.2 Projektą globoja Japonijos Ambasada Lietuvoje. 

 

4. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

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

pedagogai su ugdytiniais; 

4.2 Projekte gali dalyvauti pavieniai asmenys (individualiai). 

4.3 Projektas vyksta trimis etapais: 

Etapas Dalyviams Bendra ir kontaktinė informacija 
 

I Iki gruodžio 15 d. el. paštu 

pateikiama dalyvio anketa 

(Priedas Nr. 1) 
 

Registracija vykdoma el. paštu 
wabi-sabi@lvjc.lt 

II Iki kovo 1 d. atsiunčiami 

kūrybiniai darbai bei 

pervedamas dalyvio mokestis. 

Dalyvio mokestis: 5 EUR 

vienam asmeniui. 

(jeigu vieną darbą atlieka du 

žmonės – dalyvio mokestis 10 

EUR.) 
 

Kūrybiniai darbai siunčiami adresu: 
Projektui WABI-SABI 2, LVJC, 

Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius 

 
Dalyvio mokesčiai pervedami į 
sąskaitą: AB SEB bankas a. s. 

LT807044060000908033 
Pavedimo paskirtyje nurodoma: 
Projektui „WABI-SABI 2“, pedagogo 

vardas (-ai) pavardė (-ės) ir ugdymo 

įstaiga. 
Siunčiant darbus, pridedama 
dalyvio mokesčio pavedimo 
kopija ir dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) 

III Iki balandžio 1 d. projekto dalyviai informuojami ir kviečiami į finalinį renginį, 

kurio metu: 
·         Projekto kūrybinių darbų parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimai; 

·         Fotosesija su japoniškais kimono; 
·         Kūrybinės dirbtuvės; 

·      Koncertas. 
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5. REIKALAVIMAI DARBAMS 

5.1 Darbai turi atitikti temą „WABI – SABI: tobulumas netobulume 2“, kaip nurodyta punkte 

Nr. 1 bei atskiros kategorijos reikalavimams, kaip nurodyta 5.3 papunktyje. 

5.2 Vieną darbą gali atlikti du ir daugiau autorių. 

5.3 Reikalavimai darbams: 

Darbo 

kategorija 
Apimtis/dydis/pagrindiniai 

bruožai 
Pateikimo būdas 

Japoniški 

aitvarai 
Aitvarų tėvyne laikoma Kinija, 

tačiau labiausiai jie išplito ir savitu 

menu tapo Japonijoje, kur buvo 

naudojami tiek karo metu, tiek 

švenčiant naujus metus. Originalūs 

japoniški aitvarai yra gaminami iš 

ryžių popieriaus ar šilko ir 

bambuko lazdelių. Ant audinio yra 

tapoma bei rašoma. Pagrindiniai 

dominuojantys simboliai yra 

žuvys, saulė, veidai, taip pat 

simbolizuojamos gamtos stichijos 

– ugnis, žemė, vanduo ir oras. 

 

Aitvaro korpusas turi būti ne 

mažesnis nei 60x60 cm. Korpuso 

strypeliams galima naudoti 

medines lysteles, bambukines 

lazdeles, išdžiovintas karklo arba 

lazdyno vyteles, plastmasinius 

vamzdelius.  

Dangai galima naudoti tiek 

natūralias, tiek sintetines 

medžiagas.  

Strypelius ir dangą galima tvirtinti 

siūlais arba klijais. 

Aitvaro uodega turėtų būti 3 kartus 

ilgesnė nei korpusas. 

Aitvaras turi pakilti į orą ir skristi. 

Galima gaminti Rokaku aitvarą. 

 

Nuotrauka su aitvaru ir jo 

autoriumi (-iais) turi būti atsiųsta 

iki kovo 1 d. el. paštu:  

wabi-sabi@lvjc.lt 
Prie nuotraukos turi būti nurodyta 

autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

Aitvarus kviesime atsivežti į 

finalinį projekto renginį ir 

paleisti, kadangi vienas 

reikalavimų – aitvaras turi pakilti 

į orą ir skristi. 

Japoniški 

vandens 

žibintai 

Degančių vandens žibintų 

paleidimas į vandenį gražus Obon 

šventės momentas. Obon yra į 

Darbai turi būti pateikti iki kovo 1 

d. adresu: 
Projektui WABI-SABI 2, LVJC, 
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Vėlines panaši japonų budistinė 

tradicija. Popieriniai vandens 

žibintai dažnai neša ir laiškus - 

atsisveikinimus, palinkėjimus, ar 

žodžius, kuriuos garsiai išsakyti 

tiesiog nedrąsu. 

Dažniausiai japonai žibintus gamina 

iš ryžių popieriaus, arba paprasto 

(gali būti, Yupo - vandeniui 

atsparus) popieriaus. 

 

Žibintai ketursieniai, vienos sienelės 

dydis ne mažesnis nei 25x15 cm. 

Pagrindui gali būti naudojamos 

sukryžuotos lysteles, ant kurių 

tvirtinamas laikiklis žvakutei. 

Žibintai dažomi minimaliai, daugiau 

piešiami japoniški ornamentai ar 

gamtos motyvai. Orgamentai gali 

būti iškarpomi ar išpjaustomi. 

Sieneles galima daryti iš kepimo 

popieriaus. 

Pagamintas žibintas turi laikytis ant 

vandens bei būti saugus uždegus  

žvakutę. 

Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Prie darbo turi būti pritvirtintas 

autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

Bent‘o 

dėžutės 
Tradiciškai japoniškas Bento 

susideda iš ryžių, daržovių ir sashimi 

(šviežios žuvies su priedais). Maisto 

pakavimas į priešpiečių dėžutes 

dabar suprantamas kaip tam tikra 

meno forma, ypatinga ne tik 

išskirtiniu dėžutės turiniu, bet ir akį 

patraukiančiu estetišku maisto 

apipavidalinimu. 

Konkursui siunčiama A4 formato 

popierinė nuotrauka (taip pat 

pridedama skaitmeniniame formate), 

ne mažesnė nei 3456x2304 pikselių, 

(8MP). Nuotraukoje turi aiškiai 

matytis dėžutės turinys. Vaizdas 

nuotraukoje turi būti estetiškas, 

nuotrauka neišsiliejus. 

Komponuojant dėžutę gali būti 

Popierinės nuotraukos turi būti 

pateiktos iki kovo 1 d. adresu: 
Projektui WABI-SABI 2, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Prie darbo turi būti pritvirtintas 

autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

Skaitmeninės nuotraukos 

siunčiamos el. paštu: 

wabi-sabi@lvjc.lt  

mailto:wabi-sabi@lvjc.lt
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naudojami visi valgomi produktai. 

Nuotrauka turi būti nemontuota 

kompiuterinėmis programomis. 

Nuotraukoje negali matytis reklamų, 

alkoholio, tabako gaminių, neblaivių, 

rūkančių ir viešą tvarką 

pažeidžiančių žmonių. 

 
Japoniškos 

vėduoklės 

piešinys 

Japonijoje vėduoklė nuo seno yra 

svarbi kultūros dalis. Sukurtos 

vėduoklių dekoravimo ir 

panaudojimo tradicijos. 

 

A2 formato baltame ar spalvotame 

vatmano lape, išnaudojant visą 

formatą, braižomas išskleistos 

vėduoklės brėžinys. Lapo pozicija – 

horizontali. Piešiamas japoniškas 

vaizdinys keturių gamtos stichijų 

temomis. 

Technika pasirenkama laisvai - 

grafika, tapyba, priemonės - guašas, 

akrilas, markeriai, juodas ar spalvotas 

tušas. 

Darbai turi būti pateikti iki kovo 1 

d. adresu: 
Projektui WABI-SABI 2, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 

Vilnius. 
Prie darbo turi būti pritvirtintas 

autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, darbo 

pavadinimas, vadovas bei 

ugdymo įstaiga. 

 

5.3 Reikalavimų neatitinkantys, po termino atsiųsti darbai nebus eksponuojami ir vertinami. 

5.4 Projekto dalyvių darbai nesiunčiami atgal, tačiau juos bus galima atsiimti iki birželio 1 d. 

atvykus į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą. 

5.5 Visų projektui pateiktų kūrybinių darbų nuotraukos bus talpinamos projekto Facebook 

paskyroje. 

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

erdvėse bei parodų salėse. 

 

6. KOMISIJA 

6.1 Projekto dalyvių darbus vertins komisija. Projekto organizatorius sudarys komisijas iš ne 

mažiau nei 3 narių kiekvienos darbo kategorijos darbų vertinimui. 

6.2. Iš kiekvienos kategorijos bus atrinkta po 15 darbų, kurių autoriai bus apdovanoti specialiais 

prizais. 

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 Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į darbams keliamus 

reikalavimus, išvardintus 5.3 papunktyje. 

 

7. PROJEKTO DALYVIŲ IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAI 

7.1 Visos projekte dalyvavusios mokyklos gaus konkurso organizatorių padėkas. 

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

projekto dalyviai bus kviečiami į finalinį renginį. 

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1 Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus. 

8.2 Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti finalinio renginio programą. 

8.3 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. 

8.4 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 2“ 

DALYVIO ANKETA  

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. paštu: wabi-sabi@lvjc.lt 
 
Pedagogo vardas/pavardė/parašas* ____________________________________ 

Data ___________________________ 

*Jeigu dalyvaujate individualiai, anketą pasirašo tėvai/globėjai. 

 


