TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖJE ATASKAITA
2016 m. lapkričio 15 d.
Kaunas
Ataskaitą pateikė:
Tarybos narė Rasa Šnapštienė.
Tarnybinės komandiruotės pagrindas:
2016 m. lapkričio 3 d. Mero potvarkis „Dėl Rasos Šnapštienės komandiruotės“ Nr. MA-545
Tarnybinės komandiruotės laikas ir vieta:
2016 m. lapkričio 7-10 d. Strasbūras (Prancūzija).
Tarnybinės komandiruotės metu įvykę susitikimai:
Kartu su Užsienio ryšių skyriaus vedėja Emilija Šakaliene dalyvavome Strasbūro klubo narių
metiniame susitikime ir konferencijoje „Miestai ir piliečiai Europai“. Susitikimui vadovavo
Strasbūro klubo prezidentas Strasbūro miesto meras p. Roland Ries, dalyvavo merai, merų
pavaduotojai, tarybos nariai ir administracijų atstovai iš klubui priklausančių Prancūzijos, Italijos,
Vokietijos, Graikijos, Portugalijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Ukrainos,
Gruzijos miestų. Susitikimo metu išrinktas klubo viceprezidentas Graikijos Trikala miesto mero
pavaduotojas p. Tasos Katsianis. Darbotvarkėje buvo pristatomi gerųjų praktikų pavyzdžiai
priimant pabėgėlius ir padedant jiems integruotis miestuose. Buvo pristatytas išleistas
vadovas/gidas, kuriame pristatomos sėkmingos miestų iniciatyvos priimant pabėgėlius ir sudarant
jiems palankias sąlygas integracijai į šį procesą aktyviai įsitraukiant bendruomenėms. Pabėgėlių
integracijos procese reikšmingiausią vaidmenį vaidina būtent miestai, kurie prisiima atsakomybę ir
vietos lygmeniu sprendžia susidariusią sudėtingą situaciją dėl didelio pabėgėlių srauto Europoje.
Taip pat susitikimo metu vyko žaliosios energetikos, kultūros, jaunimo ir romų integracijos
komitetų pristatymai ir diskusijos. Žaliosios energetikos komitetui pirmininkauja Liublijanos
miestas (Slovėnija), kuris 2016 m. Europos Komisijos buvo išrinktas Europos Žaliąja sostine.
Liublijanos savivaldybės atstovė pristatė veiklas ir projektus, kuriuos Liublijana įgyvendino, kad
pasiektų tokio įvertinimo. Liublijanos pristatymas perduotas Aplinkos apsaugos skyriui. Aptarėme
galimybę Kaunui dalyvauti Horizon 2020 projekte tema „Inovatyvių į gamtą orientuotų sprendimų
pristatymas miestuose“, taip pat perimti Liublijanos sėkmingai įgyvendintų projektų aplinkosaugos
srityje, viešųjų erdvių transformacijų patirtį – visa ši informacija perduota Aplinkos apsaugos ir
Plėtros programų ir investicijų skyriams. Portugalijos miesto Idanha-a-Nova miestas, taip pat kaip ir
Kaunas priklausantis UNESCO kūrybingų miestų tinklui pristatė savo tarptautinį muzikos festivalį
BOOM, kuris yra labai svarbi miesto įvaizdžio dalis. Gruzijos vietos demokratijos agentūros
atstovė pristatė įgyvendintą Jaunimo Europai tarptautinį projektą, pilietinės bendruomenės ir
demokratijos vertybių stiprinimo tema. Konferencijoje „Miestai ir piliečiai Europai“ buvo aptarta
koks yra miestų vaidmuo formuojant piliečių požiūrį į ES ir priklausymo ES svarbos bei reikšmės
suvokimą po „BREXIT“ siekiant, kad tai nesikartotų kitose šalyse. Su konferencijos dalyviais
aptartos ES finansuojamo projekto pagal programą „Europa piliečiams“ rengimo temos įtraukiant
Kauno miestus partnerius, skatinant aktyvų piliečių įsitraukimą ir domėjimąsi ES politika bei jos
poveikiu gyventojams.
Aptarti (svarstyti) klausimai ir šalių pozicijos ir pasiūlymai dėl tarnybinėje komandiruotėje
įgytų žinių (informacijos) panaudojimo:
Perduotas siūlymas Aplinkos apsaugos ir Plėtros programų ir investicijų skyriams dalyvauti
Horizon 2020 projekte tema „Inovatyvių į gamtą orientuotų sprendimų pristatymas miestuose“, taip
pat perimti Liublijanos sėkmingai įgyvendintų projektų aplinkosaugos srityje, viešųjų erdvių
transformacijų patirtį.

Nuspręsta teikti paraišką 2017 m. su Kauno miestais partneriais ES finansavimui pagal programą
„Europa piliečiams“ organizuojant tarptautinę konferenciją Kaune skatinant aktyvų piliečių
įsitraukimą ir domėjimąsi ES politika bei jos poveikiu gyventojams.
Papildoma informacija (iš kokių lėšų finansuojama tarnybinė komandiruotė, tarnybinės
komandiruotės bendra kaina):
Komandiruotės išlaidos finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto (lėktuvo bilietai,
draudimas, dienpinigiai, suvenyrai) ir iš Strasbūro miesto savivaldybės biudžeto (apgyvendinimas,
vietos transportas).
Rasa Šnapštienė

