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PATVIRTINTA  
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  
Direktorius 2018 m. lapkričio 7 d.  
Įsakymu Nr. V-141 

  
  

NACIONALINIO JAPONIJOS MENŲ IR KULTŪROS PROJEKTO  
„WABI – SABI: tobulumas netobulume 3“ 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 3“ (toliau – projektas). WABI- 

SABI - gyvenimo būdas, kuriuo siekiama atrasti grožį ir tobulumą netobuluose dalykuose. Projektas 

skirtas pažinti Japonijos kultūros išskirtinumą, išplečiant suvokimą apie gyvenimo kokybę, 

vadovaujantis netobulumo ir laikino grožio bei nenutrūkstamo tobulėjimo filosofijomis, 

apimančiomis protą, sielą ir kūną. 

 

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 ir mokiniams įvairiomis Japonijos meno raiškos 

formomis, taip pagilinant pedagogų įgūdžius, praplečiant technikų ir priemonių, 

naudojamų pamokų metu, įvairovę;  
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2.2.4 Organizuoti finalinį pavasario renginį, kuriame numatoma projekto dalyvių darbų 

parodos atidarymas, pasirodymų pristatymas bei kūrybinės dirbtuvės visiems projekto 

dalyviams. 

 

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 Projektas vyksta trimis etapais: 

Etapas  Dalyviams Bendra ir kontaktinė informacija 
 

I  Iki gruodžio 21 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 (piešiniai) bei 
pervedamas dalyvio mokestis. 
Dalyvio mokestis: 7 EUR 
vienam asmeniui.  
 
Iki kovo 1 d. el. paštu atsiunčiami 
iki 1 min. trukmės dainos arba 
kovos menų pasirodymų 
ištraukų video įrašai bei 
pervedamas dalyvio mokestis. 
Dalyvio mokestis: 50 EUR 
kolektyvui. Dainą atliekant 
vienam asmeniui – 7 EUR. 
 
 
 

Kūrybiniai darbai siunčiami adresu:  
Projektui WABI-SABI 3 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius  
 
 
Dainos arba kovos menų pasirodymo video 
ištraukų įrašai siunčiami: 
el. paštu wabi-sabi@lvjc.lt 
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SVARBU! 
Pilnos trukmės dainų ir kovos 
menų pasirodymai turės būti 
atlikti ir bus vertinami finalinio 
renginio metu. 
 
 

Dalyvio mokesčiai pervedami į sąskaitą:  
AB SEB bankas  
a. s. LT807044060000908033 
Pavedimo paskirtyje nurodoma:  
Projektui „WABI-SABI 3“, pedagogo vardas, 
pavardė ir ugdymo įstaiga.  
Siunčiant darbus, pridedama dalyvio 
mokesčio pavedimo  
kopija ir dalyvio anketa (Priedas Nr. 1)  

III Iki kovo 18 d. el. paštu 
atsiunčiami techniniai aprašymai 
(raideriai) dainų atlikimui bei 
techniniai aprašymai kovos menų 
pasirodymui.  
 

Techininiai aprašymai (raideriai) bei techniniai 
aprašymai kovos menų pasirodymui siunčiami: 
el. paštu wabi-sabi@lvjc.lt 

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

 
5. REIKALAVIMAI DARBAMS  

5.1 Darbai turi atitikti temą „WABI – SABI: tobulumas netobulume 3“, kaip nurodyta punkte Nr. 

1 bei atskiros kategorijos reikalavimams, kaip nurodyta 5.2 papunktyje.  

5.2 Reikalavimai darbams:  
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Darbo 
kategorija  

Apimtis/dydis/pagrindiniai 
bruožai  

Pateikimo būdas  

Japonijos 
kovos menų 
pasirodymas 

Japonijos kovos menai – kovos 
menų visuma, susiformavusi 
Japonijos teritorijoje. Japonijos 
kovos menais laikomi: aikido, 
dziudo, džiudžitsu, iaido, kendo, 
kendziucu, kyudo, kobudo, 
naginatadziucu, ninjutsu, 
sodziucu, sumo.  
 
Kovos menų pasirodymas gali 
susidėti iš kovinės technikos 
rinkinių (katų), parodomųjų 
kautynių (sparingų) arba kovos 
meno technikos pristatymo. 
Pasirodymas turi perteikti 
pasirinktos kovos menų šakos 
stilių ir išskirtinumą.  
 
Pasirodymo trukmė 2-10min.  
 
Baigiamojo renginio metu 
vertinama: pasirodymo 
originalumas, kovos meno 
išskirtinumo atskleidimas, 
teatrališkumas, judesių 
techniškumas.  

Iki kovo 1 d. el. paštu  
wabi-sabi@lvjc.lt atsiunčiami iki 
1 min. trukmės kovos menų 
pasirodymo ištraukų video 
įrašai. 
 
Iki kovo 18 d. el. paštu  
wabi-sabi@lvjc.lt atsiunčiami 
techniniai aprašymai kovos menų 
pasirodymui. 
 
Pilnos trukmės kovos menų 
pasirodymai turės būti atlikti ir 
bus vertinami finalinio renginio 
metu. 
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Japoniškos 
dainos 
atlikimas 
 

Ongaku japoniškai reiškia 
muziką. Šiais laikais japonų 
muzikos srityje egzistuoja didelė 
stilių įvairovė. Juos nevengiama 
maišyti tarpusavyje, o taip pat 
derinti vakarietiškus elementus 
su japoniškais bei tradicinę 
muziką su modernia.  
 
Pasirinkta daina turi atitikti vieną 
japoniškos muzikos stilių bei turi 
būti atliekama originalo kalba. 
Atlikti kūrinį gali choras, vienas 
žmogus, duetas ir pan.  
 
Daina gali būti atliekama gyvu 
akomponavimu arba su muzikine 
fonograma. 
 
Kūrinio trukmė iki 5min.  
 
Baigiamojo renginio metu 
vertinama: teisingas garsų 
kirčiavimas ir tarimas, intonacija, 
balsų derėjimas, artikuliacija, 
išjautimas (įsijautimas), pačio 
kūrinio sudėtingumas, kūrinio 
pateikimo originalumas.  
 

Iki kovo 1 d. el. paštu  
wabi-sabi@lvjc.lt atsiunčiami iki 
1 min. trukmės dainos video 
ištraukų įrašai. 
 
Iki kovo 18 d. el. paštu 
atsiunčiami techniniai aprašymai 
(raideriai) dainų atlikimui. Jei 
kūrinys atliekamas su muzikine 
fonograma kartu atsiunčiamas ir 
jos įrašas.  
 
Pilnos trukmės dainos turės būti 
atliktos ir bus vertinamos 
finalinio renginio metu. 
 
SVARBU! 
Uždarymo renginio metu 
instrumentinės fonogramos 
įrašas turi būti USB laikmenoje.  
 
 

 

„Miško 
maudynių“ 
piešiniai  

Shinrin-yoku – reiškia gydymo (-osi) 
praktiką, pasineriant į gamtos 
vaizdus, kvapus, garsus; laisvai 
verčiant reiškia „miško maudynes“. 

Daugybė tyrimų įrodė, kaip svarbu 
žmogui pabūti apsuptam gamtos, o 
sąmoningo įsiliejimo į miško aplinką 
praktika shinrin-yoku laikoma tikrai 
turinčia gydomąją naudą. Ši praktika 
moko mus įsižiūrėti į detales, matyti 
ir jausti kitaip. 

Iki kovo 1 d. paštu atsiunčiami 
kūrybiniai darbai (piešiniai). 
Darbai siunčiami adresu:  
Projektui WABI-SABI 3 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 
Vilnius  
 
Darbo kitoje pusėje turi būti 
pritvirtinta etiketė su autoriaus 
vardu, pavarde, amžiumi, 
kontaktais, darbo pavadinimu, 
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Shinrin-yoku gali būti siejama su 
vieta, kurioje jaučiamės saugiai, 
nusiraminame.  

Piešiniuose miško peizažas bet kokiu 
metų laiku; miško vaizdus, kvapus, 
garsus išreiškianti abstrakti 
kompozicija. 

Darbai atliekami A2 arba A3 formato 
baltame ar spalvotame vatmano lape. 
Technika pasirenkama laisvai - 
grafika, tapyba, mišri. Priemonės - 
guašas, akrilas, markeriai, juodas ar 
spalvotas tušas, flomasteriai, 
kreidelės. 

vadovo vardu, pavarde bei 
ugdymo įstaigos pavadinimu.  
 
 

 

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 piešinių nuotraukos, dainų, kovos menų pasirodymų video įrašai 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 ir pasirodymus 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.  

6.3 Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į darbams keliamus 

reikalavimus, išvardintus 5.2 papunktyje.  

 

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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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 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.  

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

projektui jo viešinimui ir pristatymui.  

  

  

Kontaktinė informacija:  

Ieva Giniotytė, 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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