
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖJE ATASKAITA 

 

2016 m. lapkričio 23 d. 

Kaunas 

  Ataskaitą pateikė:  

Kauno miesto savivaldybės Tarybos narė, Valdymo ir bendruomenių plėtros komiteto pirmininkė      

Rasa Šnapštienė.  

   

Tarnybinės komandiruotės pagrindas:  

2016 lapkričio 14 d. Mero potvarkis „Dėl Kauno miesto savivaldybės Tarybos narės Rasos 

Šnapštienės komandiruotės“ Nr. MA-559. 

 

Tarnybinės komandiruotės laikas ir vieta:  

2016 m. lapkričio 16-18 d. Bergamo miestas (Italijos Respublika).  

 

Tarnybinės komandiruotės metu įvykę susitikimai:  

Lapkričio 17 d. dalyvavau „Unitown“ tinklo miestų ir universitetų narių kasmetiniame susitikime 

„Miestų inovacijos ir naujos pilietiškumo sampratos“. Šia tema buvo pristatytos Bergamo ir Pavijos 

miestų prezentacijos ir gerieji pavyzdžiai Europoje. Universitetinio miestelio, „Campus“, kaip 

atskiro studentų miestelio koncepcija pamažu nyksta. Universitetas yra mieste, t.y. miesto dalis, 

todėl ir universitetas, ir savivaldybė kaip vienas vienetas dirba kartu miestui. Jeigu bus miestas 

patrauklus, tai ir universitetas bus patrauklus. Buvo pristatytos šios potencialios galimybes 

bendradarbiauti su universitetais:  

1. Tyrimų miestui aktualiais klausimais vykdymas, diplominių darbų orientavimas į miestui 

aktualius klausimus. Užsienio pavyzdys: Bergamo miesto savivaldybė su Bergamo universitetu 

atliko apklausą „Miestas, kokiame norėčiau gyventi“. Buvo pristatytas projektas „Bergamo 2.035“.  

kurio partneriai buvo Bergamo savivaldybė ir Bergamo universitetas.  

2. Savanorystė. Studentai įsitraukia į tarptautinių renginių organizavimą. Užsienio pavyzdys: 

savanorystės modelis tarp studentų, kuriems reikalingas būstas ir senjorų, kuriems reikalinga 

priežiūra. Studentas apsigyvena pas senjorą mainais už paslaugas: t.y. senjoro priežiūra, pirkiniai 

(vaistai ir kt.), kambarių tvarkymas.   

3. Miesto įvaizdžio formavimas. Užsienio pavyzdys: žinių ir kultūros perdavimas miestiečiams per 

festivalius, atvirus susitikimus su gyventojais. 

4. Paslaugų, kurių galutinis rezultatas nauda miestui, teikimas. Universitetas – miesto paslaugų 

vykdymo pagalbininkas.  

 

Aptarti (svarstyti) klausimai ir šalių pozicijos ir pasiūlymai dėl tarnybinėje komandiruotėje 

įgytų žinių (informacijos) panaudojimo:  

2017 m. „Unitown“ tinklo būsimų veiklų ir naudos iš narystės „Unitown“ įvertinimas. Remiantis 

užsienio patirtimi, pasiūlytos potencialios Kauno miesto savivaldybės galimybės bendradarbiauti su 

universitetais.  

 

Atsivežta informacinė medžiaga ir leidiniai:  

Pavijos, Bergamo miestų  ir „Unitown” prezidento pranešimai apie „Unitown” veiklas.  

 

Papildoma informacija (iš kokių lėšų finansuojama tarnybinė komandiruotė, tarnybinės 

komandiruotės bendra kaina):  

Komandiruotės išlaidos finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto.  

       

           dr. Rasa Šnapštienė  


