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PROJEKTO 

„HANAMI MATSURI – SAKURŲ ŽIEDŲ ŠVENTĖ“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektas „Hanami matsuri – sakurų žiedų šventė“ vyksta Japonijos kultūros 

festivalio „WA“, kuris yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ renginių dalis, kontekste. 

2. Projekto „Hanami matsuri – sakurų žiedų šventė“ nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir trukmę, reikalavimus kūrybiniam darbui 

atlikti, projekto organizavimo tvarką. 

3. Projekto organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras, VšĮ „Kyumeikan 

mokykla“, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Kauno Suzuki progimnazija, Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto Azijos Studijų Centras. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – ugdyti pagarbą kitų šalių kultūrai, lavinti estetikos ir grožio supratimą, 

būti iniciatyviu savo šalies pristatymo Europai piliečiu. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Į sakuros žiedų lankstymo akciją pakviesti prisijungti visos Lietuvos formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigas. 

5.2. Išlankstyti 5000–6000 sakuros žiedų. 

5.3. Sukurti meninę sakuros medžio instaliaciją. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, mokiniai, jų tėvai ir globėjai. 

 

IV SKYRIUS  

PROJEKTO VIETA IR LAIKAS 

 

7. Instaliacijos pristatymas visuomenei 2022 m. balandžio 25 d. Kauno Kultūros 

centre, Vytauto pr. 79. 

8. Mokyklų bendruomenių registracija vykdoma iki 2022 m. sausio 31 d. užpildant  

el. formą https://bit.ly/WA_HanamiMatsuri  

 

https://bit.ly/WA_HanamiMatsuri
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Kontaktiniai asmenys: 

Raimonda Strazdienė, strazdiene.raimonda@gmail.com, tel. 8 678 81406. 

Eglė Ragauskaitė egle.ragauskaite@kaunosic.lt, tel. (8 37) 32 42 11. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Projekte gali dalyvauti visa mokyklos bendruomenė: pedagogai, mokiniai, jų tėvai 

ir globėjai. 

10. Projekte dalyvauja mokyklų bendruomenės, kurios sutinka išlankstyti nuo 300 iki 

1000 lankstinių.  

11. Nuo vasario 1 d. iki vasario 18 d. (imtinai) yra išsiunčiamas specialus popierius 

lankstymui užsiregistravusioms mokykloms.  

12. Sakuros žiedai yra lankstomi laikantis šių reikalavimų 

https://bit.ly/WA_HanamiMatsuri_lankstymas   

13. Išlankstytus sakuros žiedus iki 2022 m. kovo 31 d. įstaigos savomis lėšomis pristato 

metodininkei Eglei Ragauskaitei į 117 kab. Kauno švietimo inovacijų centre (Vytauto pr. 44).  

14. Lankstiniai turi būti kokybiški, estetiški, tinkantys viešam demonstravimui. 

 

VI SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Ugdymo įstaigoms ir mokytojams, įgyvendinusiems projektą, bus įteiktos Kauno 

švietimo inovacijų centro padėkos.  

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir 

šiais nuostatais. 
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