
 
 

CULTURE NEXT | MIESTŲ KANDIDATŲ TINKLO SUSITIKIMAS  

2019 M. RUGSĖJO 25 - 29 D.  
KLAIPĖDA - PLUNGĖ - NERINGA | LIETUVA 

 

2019 M. RUGSĖJO 25 | KLAIPĖDA 

 

1 DIENA: 2019 M. RUGSĖJO 26 D. | KLAIPĖDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaipėdos Piliavietės 

konferencijų salė,  

Priešpilio g. 2 

9:30 - 10:00 Susirinkimas ir kava 

 

 
10:00 - 10:45 

Įžanginė sesija 

Vietos organizatorių žodis 

Kur esame, trumpas Lietuvos miestų ir kandidatavimo proceso aptarimas, 

tolesni žingsniai ir dabartinis miesto kontekstas.   

 
Sekretoriato pasisveikinimas ir susitikimo pristatymas    

Trumpas buvusių susitikimų aptarimas, tinklo naujienos, šio susitikimo tikslai. 

Svarbios narių naujienos.    

 

 

10:45 - 12:00 

Kas yra kas ir 

kas naujas 

Kas yra kas: dalyvių prisistatymas  

Sesija skirta susitikimo dalyviams  

 
Kas naujas: Naujų narių prisistatymas  

Sesija skirta naujiems nariams ir susitikimo svečiams: pristatymas ir klausimai-atsakymai  

 

12:00 - 13:30 Pietūs 

 
 

 
13:30 - 15:30 

Viešas renginys 

Kultūra – pokyčių varomoji jėga - Jordi Pardo pagrindinis pranešimas 

 
Visuomenės nuomonės apie kultūros vystymąsi ir projektus tyrimas  -  

Liutauro Kraniausko pranešimas 

 
Miesto kultūra po „Lietuvos kultūros sostinė“: dalyvių balsai  - 

Giedrė Strakšienė pranešimas 

 
Moderatorius Aldis Gedutis. 

15:30 - 16:00 Pertrauka 

 
 

 
16:00 - 17:30 

Darbo sesija 

Kas laukia po kandidatavimo į Europos kultūros sostinės vardą?  

Sesijos metu bus pateikiami įvairūs institucinių ir organizacinių struktūrų - 

laimėjusių ir nelaimėjusių miestų pavyzdžiai, kurie pritaiko kandidatavimo į 

Europos kultūros sostinės vardą patirtį. Skirtingų tinklo miestų atstovai pristatys 

savo atvejo tyrimą, atskleidžiantį įvairius scenarijus ir iššūkius, su kuriais 

susiduria vietos organizacijos po kandidatavimo proceso. Taip pat išplėsime  

apžvalgą įtraukdami kitus Europos miestų pavyzdžius, išskiriant tai, kas veikia 

ir kas neveikia struktūriškai taikant kandidatavimo į Europos kultūros sostinės 

vardą patirtį.  

 
Pasivaikščiojimas po 
miestą 

17:30 - 19:00 

Dėmesys vietai: 
Klaipėda 

Trumpas pasivaikščiojimas mieste, apsilankymas Parodų rūmuose ir Portugalijos 

menininko ADD FUEL viešojo meno kūrinio apžiūra.  

 
19:00 - 20:00 Laisvas laikas 

Frydricho Pasažas, 

Klaipėda 
20:00 - 22:00 Vakarienė  

 
Atvykimas ir sutikimas 

Amberton Hotel 

Klaipeda - Naujojo 

Sodo g. 1  



2 DIENA,  2 0 1 9  M .  RUGSĖJO   27D. 
2019 | PLUNGE 

 
 
 
 
 

Amberton 

Hotel 

Klaipeda 

9:00 - 10:00 Kelionė į Plungę 

 
 
 
 
 

Viešoji 

biblioteka,  

Parko g. 7, 

Plungė 

 
10:00 - 11:00 

Dėmesys vietai: 
Plungė 

Plungės kultūrinio lauko aptarimas. Iššūkiai ir galimybės.  

 
Trumpas bibliotekos pristatymas. Plungės viešosios bibliotekos inovacijos (3D 

hologramos, Plungės Išmanusis Parkas)  

 
 
 

11:00 - 13:00 

Darbo sesija 

Kultūros miestuose gairės  

Darbo sesijos tikslas – suderinti pasiūlymą tarptautinėms gairėms, 

apibrėžiančioms kultūrą kaip vietos vystymosi aspektą. „Culture Next“ siekia 

suformuluoti ir 2020 metais pateikti gaires vietos ir nacionalinėms valdžios 

institucijoms ir Europos Komisijai, kadangi ši strategija gali pagerinti Europos 

kultūros sostinės programas ir sukurti naujus standartus kultūros formuojamo 

vietos vystymosi tvarumui. „Culture Next“ taip pat siekia skatinti miestus 

kandidatus taikyti šias gaires savo veikloje.  

13:00 - 14:00 Pietūs 

 
Pasivaikščiojimas 
po miestą 

14:00 - 17:30 

Dėmesys vietai 

Apsilankymas ir susitikimai Žemaitijos meno muziejuje, Viešojoje bibliotekoje ir Šaltojo 

karo muziejuje (Plateliai).  

 
17:30 - 18:30 Laisvas laikas 

Prie žiedelio, 

Plateliai 
18:30 - 21:00 

Vakarienė (kulinarinis paveldas) etnografinėje sodyboje „Prie Žiedelio“. 

 
21:00 - 22:00 Grįžimas į Klaipėdą 

 

3 DIENA: 2019 M. RUGSĖJO 28 D. | NERINGA 
 

Amberto

n Hotel 

Klaipeda 

9:00 - 10:00 Kelionė į Neringą 

 
Pasivaikščiojima
s po miestą 

10:00 - 12:00 

Dėmesys vietai: 
Neringa 

Apsilankymas ir susitikimai su kultūrinės veiklos vykdytojais Thomo Manno 

memorialiniame muziejuje ir Nidos meno kolonijoje (Neringos muziejų direktorė dr. 

Lina Motuzienė, Nidos meno kolonijos direktorė Egija Inzule) 

Neringos 

savivaldybės 

salė, Taikos g. 

2., Nida 

 
12:00 - 13:00 

Dėmesys vietai: 
Neringa 

Neringos pristatymas, UNESCO paveldo vietos ir diskusija apie meno rezidentūros 

programas (Edita Lubickaitė; Kuršių nerijos nacionalinio parko direktoriaus 

pavaduotoja Lina Dikšaitė) 

Kuršis,  Naglių  

g. 29, Nida 

 
13:00 - 14:00 

 
Pietūs 

Neringos 

savivaldybės 

salė, Taikos g. 

2., Nida 

 

14:00 - 16:00 

Darbo sesija 

 

Sesijų metu dėmesys bus skiriamas diskusijai apie tolesnius tinklo žingsnius, ateities 

projektus ir bendradarbiavimą, datų numatymui ir tinklo 

vadybiniams/administraciniams darbams. Taip pat suplanuosime kitą susitikimą ir 

tinklo veiksmus. Bus suformuotos darbo grupės, kurios koncentruosis ties strategija, 

komunikacija, veiklomis ir t.t. 

 
16:00 - 16:30 Baigiamoji sesija  

 
16:30 - 17:30 Grįžimas į Klaipėdą  

 
2019 M. RUGSĖJO 29 D. | KLAIPĖDA 

 
 

Atsisveikinimas ir išvykimas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


