
 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖJE ATASKAITA 

2016 m. gegužės 18 d.  

Ataskaitą pateikė: 

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Tarybos narys Mantas Jurgutis 

Tarnybinės komandiruotės pagrindas: 

Kauno miesto mero 2016 m. balandžio 25 d. potvarkis dėl Visvaldo Matijošaičio komandiruotės Nr. MA-

189; Kauno miesto mero 2016 m. balandžio 28 d. potvarkis dėl Manot Jurgučio komandiruotės Nr. MA- 201. 

Tarnybinės komandiruotės laikas ir vieta 

2016 m. gegužės 12 – 13 d. Vestfoldo apskritis (Norvegija).  

Tarnybinės komandiruotės metu įvykę susitikimai, aptarti (svarstyti) klausimai, informacija, 

suplanuotos veiklos, kt.  

Gegužės 12 d. buvo surengtas susitikimas Tønsbergo (Vestfoldo apskrities centras) Nøtterøy gimnazijoje, 

kuri bendradarbiauja su Kauno „Saulės“ gimnazija. Direktorė Anita Eikeland Larsen pristatė gimnaziją, jos 

istoriją ir veiklą. Aprodė gimnazijos patalpas – mokytojų darbo ir poilsio kambarius, biblioteką, įvairių 

mokomųjų dalykų  klases (chemijos, farmacijos, slaugos, kt.). Domėjomės patalpų erdvės išnaudojimu, 

įrangos panaudojimu ir išdėstymu, ir pan. Gimnazijos direktorės pavaduotoja Ingeborg Seel Bahr pristatė 

bendradarbiavimą su Kauno mokyklomis (ypač su „Saulės“ gimnazija), kuris vyksta nuo 2000 m., kokie 

projektai buvo įvykdyti (mokinių ir mokytojų apsikeitimo programos, mokomųjų verslo bendrovių 

projektai), kokia nauda buvo Kaunui ir Nøtterøy gimnazijai. Gimnazijos mokytojas Arild Johnsen su 

mokinių komanda pristatė mokomųjų verslo bendrovių projektus – pačių verslo bendrovių kūrimo ir mokslo 

apie verslumą svarbą, bendradarbiavimą su vietinėmis verslo įmonėmis, universitetu, savivaldybe, taip pat ir 

savo mokinių komandos verslo bendrovės projektą – jis buvo pristatytas ir Kaune „Žalgirio“ arenoje 

vykusioje mokomųjų mokinių bendrovių konkurse-mugėje 2016 m. balandžio mėn. Ši gimnazija yra 

Vestfoldo apskrities mokinių verslumo projektų nugalėtoja.  

Po to apsilankėme Pietų Norvegijos universiteto Micro-nano technologijų centre, kur profesorius Knut 

Aasmundtveit pristatė universiteto fakultetus, mokslo centrus, jų veiklą ir užmegztus ryšius su KTU 

„Santakos slėniu“, bendradarbiavimą su įvairiomis verslo įmonėmis, įskaitant Kaune veikiančias „Kitron“ ir 

„Jotron“, kurios gamina elektronikos gaminius.  

Vakare vyko sutarties pasirašymo ceremonija Midtgaard istorijos centre. Tai muziejus, įkurtas Vestfoldo 

apskrityje esančiame Borre parke, kuriame yra didžiausia koncentracija didžiųjų Akmens amžiaus pilkapių 

visame Šiaurės Europos regione. Muziejuje eksponuojama Vestfoldo vikingų laikų istorija, parke vyksta 

archeologiniai kasinėjimai ir tyrinėjimai, yra atstatomos vikingų valdovų patalpos, kurios pritaikomos 

kultūriniams renginiams. Vestfoldas pristatė savo siekį įtraukti šį paveldą į UNESCO nematerialiųjų vertybių 

sąrašą. Iš Kauno pusės taip pat buvo pristatyti mūsų planai, siekiant įtraukti Kauno modernistinę architektūrą 

į UNESCO paveldo sąrašą. Buvo sutarta abiems partneriams teikti pagalbą ir paramą, dalintis patirtimi, 

siekiant šių tikslų. Pasirašant sutartį, dalyvavo daug Vestfoldo apskrities tarybos narių, administracijos 

darbuotojų.  

Gegužės 13 d. apsilankėme elektronikos įmonėje „Jotron“. Direktorė pristatė įmonės istoriją, aprodė 

patalpas, pasakojo apie pagrindinį darbą – gaminti ir parduoti profesionalias komunikacijos sistemas, 

užtikrinant saugumą žemėje, jūroje ir ore. Buvo kalbama apie jų ryšius su Kaune veikiančiu padaliniu, kita 

elektronikos įmone „Kitron“, bendradarbiavimą su universitetais ir mokslo centrais.  

Komandiruotė finansuota iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

Delegacijos vadovas    Visvaldas Matijošaitis  

  


