
Internasjonal administrativ gruppe

PROGRAM FOR STUDIETUR TIL VILNIUS, LITAUEN 10. – 13.  NOVEMBER 2013 – 
inkl. deltakelse på Østersjøkonferanse og møte i adm. gruppe

Overnatting på Radisson Blu Astorija hotel, Didzioji, 35/2 – 1128 Vilnius (i 
gamlebyen)  http://www.radissonblu.com/hotel-vilnius

Søndag 10.11
10:40 Avreise Gardermoen med direktefly (Norwegian) til Vilnius
13:30 Ankomst Vilnius

Vytautas Valaitis (Vytas) henter oss på flyplassen og bringer oss til hotellet for kort 
innsjekking. Videre går turen til KGB-fengselet med informasjon og omvisning og så en 
spasertur gjennom gamlebyen tilbake til hotellet. Vytas, tidligere leder for Vestfolds kontor i 
Kaunas, er vår guide. 

Tilbake på hotellet blir det en orientering om Litauens utvikling 1985 – 2013 v/Vytas før vi 
avrunder med en felles middag på hotellet kl. 20:00. 

Mandag 11.11
09:00 – 10:30 Møte i Innenriksdepartementet i Litauen – tema er Regional utvikling i LT – 
koblet til EUs programmer og EØS-finansieringsordningene

10:30 – 11:00 Oppsummering fra møtet sammen med Vytas – som har flere års praktisk 
erfaring med EØS-finansieringsmekanismene i Litauen.   

11:00 Transfer til Le Méridien hvor Østersjøkonferansen avholdes. Lunsjbuffet tilbys for 
deltakerne her.

 
12:00 Registering på konferansen «Fourth Annual Forum for the EU Strategy for the Baltic 

Sea Region». Konferansen arrangeres under det litauiske EU-formannskapet og i nært 
samarbeid med EU-kommisjonen DG Regio. Konferansen finner sted på: Le Méridien 
Vilnius, Highway A2, the 19th KM (ligger utenfor sentrum, men det skal settes opp 
shuttlebusser fra arrangør) 

13:00 Offisiell åpning av konferansen v/Johannes Hahn og Litauens president. 
Konferansen varer hele dagen og avsluttes med middag (se vedlagt programutkast). 
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Tirsdag 12.11
Transfer fra hotellet til Le Méridien 
09:15 Konferansen fortsetter med workshops og high-level plenumssesjon. 

15:30 Slutt på konferansen

15:31   Tid til egen disposisjon – mulighet for å besøke det nye nasjonalgalleriet (anbefales 
sterkt – for mer informasjon se 
http://www.vilnius-tourism.lt/en/tourism/places-to-visit/museums/national-art-gallery/)

20:00 Middag på restaurant ŽEMAIČIŲ SMUKLĖ (Like ved hotellet - et folkelig sted hvor de 
lokale går når det unner seg et restaurantbesøk) http://www.meniu.lt/zemaicia

Onsdag 13.11
Frokost og utsjekk fra hotellet – bagasjen settes igjen

09:00 Taxi til den norske ambassaden i Litauen, K. Kalinausko g. 24, 03107 Vilnius. 

http://www.norvegija.lt/

09:30 Orientering v/Norges ambassadør, Leif Arne Ulland  

10:30 – 12:00 Ordinært møte i internasjonal adm. gruppe – møterom lånes på ambassaden

12:30 Lunsj på restaurant NERINGA (Retro, i sin tid Sovjetrepublikken Litauens flotteste 
restaurant)  http://www.meniu.lt/neringos-restoranas?

Spasertur til møtelokaler for Vilnius bys myndigheter 

14:30 Møte med Vilnius by – orientering om samarbeidet mellom Oslo og Vilnius 

16:00 Avreise fra hotellet til flyplassen

18:05 Fly tilbake med SAS via Arlanda (Stockholm)
20:25 I Oslo

Programmet i Vilnius er lagt opp i nært samarbeid med Vytautas Valaitis (Vytas) og Ivar Haug 
i Vestfold. Oslo kommune v/Mari har bistått i forhold til avtale med Vilnius by.

http://www.visitvilnius.lt/

Ivar Haug er delegasjonsleder fram til Rune Bakkevoll tiltrer gruppa. 

Lillehammer/Tønsberg 22.10.13/Ann Irene Sæternes og Ivar Haug
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