
 

 

 

     

 

 

           

 

Savivaldybės ir regioninė žiniasklaida:  

(ne)išnaudotos galimybės 

 

Seminaras savivaldybių komunikacijos skyrių vadovams ir viešųjų ryšių specialistams  

2017 m. vasario 8 d., viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT-01313, Vilnius 

PROGRAMA 
 

11.00 - 11.30  Registracija 

11.30 – 11.35   Įžanginis žodis 

Roma ŽAKAITIENĖ, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė 

11.35 – 11.55 Nuolatinis santykis su regionine žiniasklaida = matomi rezultatai: Birštono savivaldybės 

pavyzdys 

Rimantė KURKAUSKAITĖ, Birštono savivaldybės mero patarėja 

11.55 – 12.10  Diskusija 

12.10 – 12.30 Miegančioji gražuolė. Kaip pažadinti regioninę žiniasklaidą  

Aistis ZABARAUSKAS, viešųjų ryšių agentūros „Integrity PR“ strateginis konsultantas 

12.30 – 13.00  Diskusija 

13.00 – 13.30   Kavos pertrauka 

13.30 – 13.45 Kaip kurti teigiamą savivaldybės įvaizdį viešinant ES projektus?  

Eglė KUČINSKAITĖ, Centrinės projektų valdymo agentūros Komunikacijos skyriaus 

viršininkė  

13.45 – 14.15   Diskusija 

 

Prašome užsiregistruoti iki sausio 31 d. adresu http://www.lsa.lt/lt/renginiai 
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Apie pranešimus: 
 

Rimantė Kurkauskaitė. Nuolatinis santykis su regionine žiniasklaida = matomi rezultatai: Birštono 

savivaldybės pavyzdys 

Kaip sudominti ir suburti regioninę žiniasklaidą? Kaip paskatinti regioninės žiniasklaidos atstovus konkuruoti 

dėl naujienų? Kaip išlaikyti efektyvią komunikaciją ir santykius su regionine žiniasklaida? Į šiuos ir kitus 

klausimus bus atsakyta pristatant Birštono savivaldybės komunikaciją ir praktinius pavyzdžius.   

 

Aistis Zabarauskas. Miegančioji gražuolė. Kaip pažadinti regioninę žiniasklaidą 

„Kam man ateiti pas tave į spaudos konferenciją, jei jau visas mūsų laikraščio plotas išpirktas?“ - tai autentiškas 

regioninio laikraščio redaktoriaus atsakymas į kvietimą dalyvauti regionui svarbaus įvykio pristatyme. „Apie 

blogus dalykus mūsų mieste mes ir taip parašysime, o jei norite, kad rašytume apie gerus – susimokėkite“. Tai 

dar viena tikra citata. Kaip kalbėti su regionine žiniasklaida, turinčia daug potencialo, bet užmigusia perkamo 

turinio miegu ir pamiršusia, kad pagrindinė jos paskirtis – kokybiškai informuoti visuomenę? 

 

Eglė Kučinskaitė. Kaip kurti teigiamą savivaldybės įvaizdį viešinant ES projektus? 

ES investicijų komunikacija – daug daugiau nei informacinė lentelė, pakabinta ant pastato. Ar dažnas gyventojas 

žino, kiek pastangų ir darbo įdėjo jo savivaldybė kuriant saugesnę aplinką, kokybiškesnes viešąsias paslaugas ar 

patogesnę infrastruktūrą? Ar tikrai išnaudojame visas galimybes bei kūrybiškumą kalbėdami apie ES projektus 

savo savivaldybėse? Kviesiu kartu pamąstyti ir paieškoti, kaip tai padaryti įtaigiai bei įdomiai.    

 

 

 

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis: Indrė Vilūnienė, LSA patarėja viešiesiems ryšiams,                                                                                           

                                                             8 5 231 36 98, 8 618 58706, indre.viluniene@lsa.lt 

 


