TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖJE ATASKAITA
2016 m. birželio 9 d.
Kaunas
Ataskaitą pateikė:
Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai: Mantas Jurgutis, Rasa Šnapštienė.
Tarnybinės komandiruotės pagrindas:
2016 m. gegužės 20 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis „Dėl Kauno miesto
savivaldybės tarybos narių Rasos Šnapštienės ir Manto Jurgučio komandiruotės“ Nr. MA-255.
Tarnybinės komandiruotės laikas ir vieta:
2016 m. birželio 2 - 6 d. Kava de’Tirenio miestas (Italija).
Tarnybinės komandiruotės metu įvykę susitikimai:
Birželio 2 d. atvykimas į Kava de’ Tirenio miestą. Dalyvavimas vakarienėje su Kava
de’ Tirenio miesto meru, vicemeru ir tarybos nariais.
Birželio 3 d. Dalyvavimas rytiniame oficialiame susitikime Kava de’ Tirenio
savivaldybėje. 30 metų partnerystės jubiliejaus tarp Pitsfildo (JAV) ir Kava de’ Tirenio miestų
(1986-2016) paminėjimas. Oficialios kalbos ir sveikinamojo žodžio nuo Kauno miesto mero
perdavimas susitikimo metu. Dalyvavimas oficialiuose pietuose su Kava de’Tirenio partneriais. Po
pietų apsilankymas „Marte“ bibliotekoje (vienas iš sėkmingiausių projektų, kur viešos erdvės
pritaikytos miestiečių poreikiams, t.y. buvęs pašto pastatas rekonstruotas ir iš jo padaryta biblioteka
su parodų sale bei kavine). Susipažinimas su Joan Mirro siurrealistinių darbų paroda „Mostra
Miro“. Apsikeitimas kontaktais su bibliotekos vadove ir darbuotojais.
Vakarinis dalyvavimas kultūrinėje programoje ir vakarienėje kartu su miestais
partneriais.
Birželio 4 d. Dalyvavimas nacionalinėje šventėje „Buongiorno Ceramica“, kūrybinės
keramikos ir amatų studijose, seminaruose su keramikais, puodžiais, susipažinimas su antikinės
keramikos technologijomis.
Susitikimas su Kava de’Tirenio choro „Corale Polifonica Metelliana“ vadovu
Maurizio Avagliano. Choras išreiškė ketinimą bendradarbiauti su vienu Kauno miesto chorų.
Dalyvavimas „Montecastello“ šventės atidaryme ir šaulių šventinimo ceremonijoje.
Vizitas pas Amalfio ir Kava de’ Tirenio miesdtų J. E. Archivyskupą Orazio Soricelli. Interviu Kava
de’Tirenio žurnalistams.
Dalyvavimas oficialioje vakarienėje ir renginiuose kartu su Kava de’ Tirenio miesto
tarybos nariais, susigiminiavusių miestų atstovais iš Pitsfildo ir Gožuvo miestų.
Birželio 5 d. Vykimas su Kava de’ Tirenio susigiminiavusių miestų komiteto nariais ir
miestų partnerių atstovais į Nacionalinį archeologijos muziejų (Neapolyje).
2016-2017 m. bendradarbiavimo programos tarp miestų ir galimų perspektyvų
aptarimas neformalioje aplinkoje.
Dalyvavimas „Montecastello“ šventėje su pirotechnikos elementais kartu su Kava de’
Tirenio meru.
Birželio 6 d. Išvykimas į Kauną.
Aptarti (svarstyti) klausimai ir šalių pozicijos ir pasiūlymai dėl tarnybinėje komandiruotėje
įgytų žinių (informacijos) panaudojimo:
1. Pakviestas Kava de’Tirenio miesto meras apsilankyti Kauno mieste lapkričio mėn. (arba į
eglutės įžiebimo šventę);
2. Bendradarbiavimas su „Mediateca Marte“ parodų organizavimo ir viešų erdvių pritaikymo
miestiečių interesams klausimais;
3. Verslininkų iniciatyvų ir kultūrinių renginių skatinimas norint paminėti 10 metų
bendradarbiavimo jubiliejų (2018 m.);
4. Bendradarbiavimas tarp miestų futbolo ir krepšinio jaunimo komandų;

5. Dalyvavimas miestų organizuojamuose maratonuose.
Atsivežta informacinė medžiaga ir leidiniai:
Kava de’ Tirenio miesto susigiminiavusių miestų komiteto leidinys “Gemellaggio”
(„Susigiminiavimas“) apie Kava de Tirenio miesto savivaldybės ir partnerių bendradarbiavimo
naujienas. Taip pat „The School of Salernum“ (ES, Kampanijos regiono ir Turizmo departamento
finansuojamas leidinys apie pirmąjį medicinos universitetą Italijoje).
Papildoma informacija (iš kokių lėšų finansuojama tarnybinė komandiruotė, tarnybinės
komandiruotės bendra kaina):
Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas padengė miesto partnerio savivaldybė (Kava
de’Tirenis), kitos komandiruotės išlaidos finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto
(lėktuvo bilietai, draudimas, dienpinigiai ir kt.) Komandiruotės išlaidos buvo numatytos išlaidų
sąmatoje ir patvirtintos išlaidų nurašymo akte.
Rasa Šnapštienė

Mantas Jurgutis

