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TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS: 

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymas 

Nr. K-84 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ: 

2019 m. lapkričio 13-20 d. Eurometropolio regione Lille-Krotrijk-Tournai ir Valenciennes 

Belgijoje/Prancūzijoje, trukmė 8 dienos 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI: 

Kristina Norvilė 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS: 

1. Dalyvauti jaunųjų festivalio vadybininkų Atelier NEXT 2019 profesinio tobulinimosi 

kursuose Belgijoje; 

2. Įvykdyti tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio “Lauksnos” sklaidą Atelier 

NEXT kursuose;  

3. Užmegzti dalykinius kontaktus su Atelier NEXT kursų dalyviais iš Graikijos ir Prancūzijos, 

siekiant 2022 m. festivalyje „Lauksnos“ pristatyti minėtų šalių tradicijas, įtrauktas į 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 

4. Įvykdyti 2019 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos etnokultūros centre Jaunųjų festivalio 

vadybininkų Atelier NEXT kursų gerosios patirties pristatymą. 

5. Parengti 1 informatyvų straipsnį apie Atelier NEXT kursus ir jį publikuoti Klaipėdos 

kultūros mėnraštyje „Durys“ 2020 m. sausio mėnesį. 

6. Pradėti dialogą dėl Jaunųjų festivalio vadybininkų Atelier kursų organizavimo 2022 m. 

Klaipėdoje.  

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI: 

 

 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, 

NUOTRAUKOS: 

 



 

PASIŪLYMAI DĖL KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ 

(INFORMACIJOS) PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT.: Užmegzti 

kontaktai su Atelier NEXT kursų dalyviais iš Graikijos ir Prancūzijos, siekiant 2022 m. 

festivalyje „Lauksnos“ pristatyti minėtų šalių tradicijas, įtrauktas į UNESCO nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašą.  

 

 

IŠVADOS: Kristina Norvilė sudalyvavo jaunųjų festivalio vadybininkų Atelier NEXT 2019 

profesinio tobulinimosi kursuose ir tampo Atelier festivalių vadybininkų tinklo nare ir absolvente. 

Atelier NEXT kursuose pristatytas tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis 

“Lauksnos” ir įvykdyta jo sklaida 33 dalyviams, iš 23 valstybių ir 12 mentorių iš 10 valstybių. 

Parsivežta patirtis ir žinios pasitarnaus siekiant, kad festivalis „Lauksnos“ iš lankomiausių 

kultūros renginių Klaipėdoje 7 pozicijos pakiltų į 6. Padidintas susidomėjimas Atelier jaunųjų 

festivalio vadybininkų kursais, kursų metu vykdant sklaidą socialiniuose tinkluose. Pradėta 

diskusija dėl jaunųjų festivalio vadybininkų Atelier kursų organizavimo 2022 m. Klaipėdoje. 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS: 

Kelionės transporto išlaidas ir dienpinigius apmokėjo Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros 

centras iš komandiruotėms skirtų lėšų,  

Dienpinigiai už 2019 m. lapkričio 13–20 d. (100% dienpinigių normos Belgijos Karalystėje). 

Lietuvos kultūros tarybos edukacinė stipendija -1900 Eur. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

Apgyvendinimas buvo įtrauktas į jaunųjų festivalio vadybininkų Atelier NEXT dalyvio mokestį. 

 

PRIDEDAMA INFORMACIJA (DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA, 

NUORODOS): 

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 

 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

□ – puikus; ■ – labai geras; □ - geras; □ - patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

□ – puikus; ■ – labai geras; □ - geras; □- patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

□– puikus; ■– labai geras; □ - geras; □ - patenkinamas. 

 

 

 

Kultūrinės veiklos koordinatorė    Kristina Norvilė 

 



VšĮ „Mokytojų mokykla“ 

e: g. 34, Vilnius Kursus moderuos patyrę Europos festivalių asociacijos EFA lyderiai, kurie sieks perduoti 

savo s diskusijas, darbą mažose grupėse, apvalaus stalo diskusijas, plenarines sesijas. Kurso organizatorių 

temos bus šios: festivalio vadybos meniniai aspektai (vizija, koncepcija); politinė ir socialinė atsakomybė 

prieš miesto bendruomenę, kuriame festivalis vyksta; bendruomenės įtrauktis, festivalio atsinaujinimas ir 

tvarumas; festivalio  sklaida; festivalio finansavimas: auditorijos plėtra: teisingesnis tarptautinis 

bendradarbiavimas. 


