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Vilniaus miesto savivaldybė su 7 miestais partneriais (Birmingamas (Jungtinė Didžiosios 

Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento 

San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija) ir Kranis (Slovėnija) nuo 

2017 metų pradžios dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe 

finansuojamame projekte “Urban Manufacturing. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis 

laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas”. Projektas tęsis iki 2022 m. 

Bendra projekto vertė - 1,83 mln. eurų.   

 

2017 m. birželio 2 dieną Vilniuje, kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ įvyko projekto 

tikslinės grupės susitikimas. Susitikimo tikslas – pristatyti projekto veiklas ir siekiamus 

rezultatus, aptarti veiksmų planą bei rekomendacines gaires Vilniaus miesto kultūrinių 

ir kūrybinių industrijų įstaigų ir organizacijų dalyviams vystant kūrybines laboratorijas 

ir inovacijas. Renginio dalyviai – projekto valdymo ir tikslinės grupės nariai, Vilniaus m. 

savivaldybės, kultūros ir kūrybinių industrijų įstaigų ir organizacijų atstovai.  

 

Projekto pristatymas 

 

Projekto vadovė Veronika Jaruševičiūtė pasveikino susirinkusius dalyvius ir pristatė 

tarptautinio projekto eigą.  Dalyviai buvo supažinti su projektu, vykdomomis veiklomis, 

planuojamais rezultatais. 

Aptartas projekto tikslas – 

išanalizuoti būdus kaip 

kūrybinių industrijų 

sektoriaus įmonės gali 

sėkmingiau komercializuoti 

savo produktus ir paslaugas, 

pasinaudodamos atviromis 

laboratorijomis ir kūrybiniais 

centrais. Pažymėta jog 

projekto metu Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 
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Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus darbuotojų bei projekto 

ekspertų įgytos žinios kūrybinių laboratorijų ir centrų plėtojimo srityje leis geriau 

išnaudoti Vilniaus miesto kultūros įstaigų ir kūrybinių verslų potencialą inovacijoms, 

naujų produktų kūrimui.  

 

Pristatyta galimybė Vilniaus m. savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų atstovams 

pagilinti savo žinias, gauti profesionalių mentorių pagalbą ir praktinę informaciją apie 

naujų inovatyvių produktų bei paslaugų kūrimą panaudojant atvirąsias dirbtuves ir 

kūrybinių laboratorijų potencialą. Akcentuota projekte „Bendradarbiavimas su 

kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas” formuojama 

meno, mokslo ir verslo partnerystė, 

tarpsektorinis ir tarptautinis 

bendradarbiavimas, kuriuo kuriamas atviro, 

kūrybiško ir modernaus Vilniaus miesto įvaizdis. 

Aptarta jog projekto metu bus parengti miestų 

partnerių gerųjų praktikų pristatymai, 

suorganizuoti mokomieji vizitai, įgyvendintos 

kūrybinės dirbtuvės, sukurtos vietos veiklos 

grupės ir rezultate parengti 8 miestų / regionų 

veiklos įgyvendinimo planai.  
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Projekto partnerių tarptautinės gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga 

 

Projekto ekspertė Eglė Januškevičiūtė 

pristatė Projekto partnerių tarptautinės 

gerosios praktikos pavyzdžius. 

Pažymėta, jog š. m. gegužės 3 - 4 

dienomis Birmingame (Jungtinė 

karalystė) vyko pirmasis projekto 

partnerių susitikimas.  

Vilniaus m. atstovai kartu su projekto 

partneriais vizito Birmingame metu 

aplankė Birmingamo universiteto 

Juvelyrikos mokyklos technologijų 

laboratoriją, atviras technines dirbtuves 

“Stoginė” (angl. The Shed) bei kūrybinį centrą “Ingot Studios“. Dalyviai susipažino su 

aplankytų centrų kūrybine bendruomėne, veiklos ir finansavimo modeliais, kuriuos 

susitikimo Vilniuje dalyviams ir pristatė ekspertė.  

 

Diskusijoje su renginio dalyviais aptarti skirtingi kūrybinių inovacijų plėtojimo etapai – 

inkubavimas, investicijos į MTEP ir komercializacija. Pažymėta kūrybinių kultūrinių 

industrijų svarba plėtojant bendradarbiauvimą su tradicinėmis industrijomis, kaip 

pavyzdžiui, diegiant ir vystant technologinių mokslų ir kūrybinio sektoriaus 

partnerystės (angl. “STEAM”) programas ir veiklos modelius.   

   

Paminėta jog partnerių susitikime Birmingame Vilniaus miesto kultūros specialistai ir 

kūrybinių industrijų ekspertai projekto partneriams pristatė didžiausią technologijų 

startuolių parką Baltijos šalyse ir Skandinavijoje – „Vilnius Tech Park“, akcentuodami 

išskirtinę sukurtą kūrybinio verslo vystymo infrastruktūrą ir suburtą tarptautinę parko 

bendruomėnę Vilniaus mieste.  
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Vilniaus miesto kūrybinių centrų ir laboratorijų apžvalga 

 

Nacionalinės kūrybinių 

ir kultūrinių industrijų 

asociacijos direktorė 

Roma Survilienė,  

pristatė pranešimą 

“Vilniaus miesto 

kūrybinių centrų ir 

laboratorijų apžvalga: 

kontekstas ir perspektyvos”.  Pranešėja dalyvius supažindino su šiuo metu vykdomo 

tyrimo eiga.  

 

Atktreiptas dėmesys, jog kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra vertinamos kaip 

sektorius, kuris gali tapti vienu iš ilgalaikės sėkmės veiksnių bei inovacijų 

katalizatoriumi šiuolaikinėje ekonomikoje, todėl svarbu analizuoti šio sektoriaus 

situaciją Vilniuje ir įvertinti sąlygas, kaip kultūrinių ir kūrybinių industrijų organizacijos 

gali sėkmingai veikti, vystydamos naujus produktus ir paslaugas. Diskusijos metu 

aptartas galimas kūrybinės infrastruktūros vystymo modelis, remiantis žemiau pareiktu 

modeliu. 
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Pažymėta, jog šiandien Vilniuje veikia daug kūrybinių laboratorijų ir centrų, kuriuose 

sutelkta ne tik reikiama įranga, bet ir žmogiškieji ištekliai, vykdoma nuolatinė veikla bei 

trumpalaikiai projektai ir iniciatyvos.  

 

Pranešėja užakcentavo, jog Vilnius yra vienas iš svarbiausių kūrybinių industrijų centrų 

Lietuvoje, nes sostinėje telkiasi daugiau kaip pusė viso kūrybos sektoriaus organizacijų 

ir įmonių, o šio projekto veiklos yra puiki galimybė plėtoti jungtines iniciatyvas, 

skatinant šių organizacijų atvirumą visuomenei ir miesto bendruomenei, bei atrasti 

sėkmingos partnerystės modelius, įtraukiant privataus ir viešojo sektoriaus, valstybės ir 

savivaldybės įstaigas.  

 

 

Kūrybinių industrijų centro „Pakrantė“ pristatymas 

 

Kūrybinių industrijų centro 

Pakrantė, kuriame ir vyko 

tiksinės grupės dalyvių 

susitikimas, veiklą pristatė 

centro koordinatorė 

Viktorija Mištautaitė. 

 

Atokiau nuo miesto 

šurmulio, iš vienos pusės 

globojamas Valakampių 

miško, iš kitos – gaubiamas 

Neries vingio, – įsikūręs kūrybinių industrijų centras Pakrantė. Išskirtinė šio modernaus 

pastato vieta suteikia kūrėjams galimybę atitrūkti nuo miesto ritmo diktuojamų 

rūpesčių, dirbti ir kurti jaukioje ir patogioje aplinkoje. Darbas Pakrantėje tampa poilsiu, 

o poilsis – produktyviu darbu. 
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Nuosaikus, funkcionalus ir stilingas Pakrantės interjeras reflektuoja šiuolaikišką čia 

įsikūrusių kūrybinių industrijų, organizacijų ir individualių asmenų požiūrį į kūrybą. 

Tuo pat metu, mobilios ir lengvos, darbui bei socializacijai skirtos, namo erdvės suteikia 

galimybę nevaržomai judėti, bendrauti ir kurti. Pakrantėje nerasite biurų – čia nereikia 

formalių rūbų ir visi vieni kitus pažįsta. Gyvenimas Pakrantėje niekada nestovi vietoje: 

Pakrantės bendruomenės susitikimai ir paskaitos pristato aktualias kūrybos praktikas, 

lavina vizualiosios kalbos pojūtį ir gilina meno žinias, o čia pat esanti galerija leidžia 

mėgautis profesionaliai organizuojamais renginiais ir tarptautiniu mąstu pripažintų 

menininkų kūrybos teikiamomis patirtimis.  

 

 

 

Susitikimo dalyviai buvo ne tik supažindinti su Pakrantės veikla, bet ir faktiškai aplankė 

kūrybines studijas, bendravo su čia reziduojančiais kūrėjais – „PetPunk animacijos 

studija“, „AND Studio“, „TechCity“, „Lamų slėnis“, kt.  
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Dalyviai apsilankė ir Pakrantės cokoliniame aukšte įrengtoje bendrystės (co-working) 

erdvėje, pritaikytoje individualiam darbui (įrengta daugiau 40 darbo vietų). Bendrystės 

(co-working’o) bendruomenės dalyviai vysto individualius projektus, o kūrybinių 

platformų komandos realizuoja modernias kultūros idėjas. 

Čia darbo vietą išsinuomavęs 

kūrėjas gali laisvai naudotis 

bendruomeninėmis patalpomis, 

įranga ir visais kitais narystės 

privalumais.  

 
Atkreiptas dėmesys, jog išskirtinė šio 

modernaus centro vieta suteikia 

kūrėjams galimybę atitrūkti nuo miesto 

ritmo diktuojamų rūpesčių, dirbti ir kurti 

jaukioje ir kūrybai patogioje aplinkoje. 

Bendravimas, bendradarbiavimas ir saviraiškos laisvė, kurią palaiko ir skatina 

„Pakrantės“ kūrybinio centro administracija, rezidentams padeda įgyvendinti 

originalius šiuolaikinio meno, dizaino, leidybos ir kitus projektus.   
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Kūrybinių industrijų centras Pakrantė.  

 

 
 



                                                                                                                  

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

12 

 

 


