
SEMINARO PROGRAMA 

LYDERYSTĖS SAMPRATA KULTŪROS VADYBOS ADMINISTRAVIME: 

 SAVYBĖS, GEBĖJIMAI IR VERTYBĖS   

2013-08-21-23 

Ventė, Šilutės rajonas 

Dalinis finansavimas skirtas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.  

Renginį remia: asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, UAB „Egmina“. 

Renginio partneriai: „Savivaldybių žinios“,  laikraštis „Pamarys“, Šilutės televizija. 

Seminaro dalyviai: asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ nariai. 

 

Rugpjūčio 21 d. (trečiadienis)  

9.30-10.30 - dalyvių registracija „Ventainėje“  

10.30  Išvykimas  į Kintų kultūros centrą (autobusas užsakytas).  

Seminaras vyks Kintų Vydūno kultūros centre.  

11.00-11.30  Ar reikalinga kultūros administravimo kaita: lūkesčiai, problemos, partnerystė. 

Irena Seliukaitė - LR KM regionų kultūros skyriaus vedėja 

11.30 - 15.15 Dabartinis savivaldybių kultūros funkcijų reguliavimas; dabartinio reguliavimo 

trūkumai; galimi reguliavimo trūkumų sprendimai Rita Matulionytė - Lietuvos teisės instituto 

direktoriaus pavaduotoja, Eglė Mauricė-Mackuvienė - Lietuvos teisės instituto mokslinė – 

stažuotoja. 

13.00-14.00 Pietūs   

14.00 – 15.30 Tęstinis darbas. Dabartinis savivaldybių kultūros funkcijų reguliavimas; 

dabartinio reguliavimo trūkumai; galimi reguliavimo trūkumų sprendimai Rita Matulionytė - 

Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotoja, Eglė Mauricė-Mackuvienė - Lietuvos teisės 

instituto mokslinė – stažuotoja. 

15.30 -17.30  Požiūris į kultūros administravimo modelį savivaldybėse. Doc. Saulius Nefas - MRU 

Viešojo administravimo katedros lektorius. 

17.30 -18.00 Vakarienė 

18.00-21.00 Edukacinės programos „Vėtrungės kalba“  ir „Emalio menas šiandien“. 

21.30 Grįžimas į „Ventainę“ 

 



Rugpjūčio 22 d. (ketvirtadienis ). Seminaras vyks Ventėje, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas. 

9.00-10.00 Pusryčiai 

10.00-16.00 Savivaldybės lygmens kultūros lyderio profesiniai iššūkiai bei lyderio savybės ir 

vertybės. Programoje nagrinėjamos temos: Komandinis darbas ir lyderystė. Kokios yra 8 

pagrindinės kompetencijų sritys ir į kurias iš jų turi koncentruotis sėkmingi vadovai. Sėkmingos 

veiklos trikampis Suvokimo didinimas . Jurijus Clavas - Intelektualaus klubų asociacijos 

prezidentas.Povilas Petrauskas -Baltijos koučingo centro lektorius 

13.30-14.30 Pietūs 

16.00- Asociacijos "Kultūros savivaldos kolegija“ dvidešimtmečiui skirtas renginys. 

 

Rugpjūčio 23 d.( penktadienis) 

8.00-9.00 Pusryčiai 

9-00-12.00 „Sėkmės laboratorija“  Praktinės užduotys ir diskusijos pagal pasiūlytas situacijas, 

pateiktas atvejo analizes. Jurijus Clavas - Intelektualaus klubų asociacijos prezidentas. Povilas 

Petrauskas -Baltijos koučingo centro lektorius 

12.00-15.00 „Sėkmės laboratorija“ refleksijos.  Seminaro apibendrinimas 

15.30 Kelionė į namus 

 


