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Regionai ir miestai – Europos vertybių ir principų puoselėtojai!
Daugiau galimybių bendradarbiauti su Europos regionų komitetu

Gerbiamieji,

kaip žinote, Europos regionų komitetas (RK) atstovauja daugiau kaip milijonui Europos regionų ir
vietos lygmeniu išrinktų politikų, 300 regionų ir 90 000 savivaldybių ir prisideda prie ES politikos
formavimo ir sprendimų priėmimo proceso atstovaudamas vietos ir regionų valdžios institucijoms. Be
to, Komiteto nariai, įgyvendindami ES teisę ir informuodami apie Sąjungos politiką vietoje, padeda
kurti veiksmingesnę ir piliečiams artimesnę Sąjungą.

2022 m. spalio 11 d. savo skaitytoje kalboje pristatant Pranešimą apie Europos Sąjungos regionų ir
miestų padėtį pirmininkas Vasco Alves Cordeiro padėkojo merams, vietos tarybų nariams,
gubernatoriams, regionų ministrams ir visoms valdžios institucijoms už jų labai svarbų darbą, kurį jie
kiekvieną dieną atlieka visoje Europos Sąjungoje.

Regionuose ir miestuose įtvirtinta mūsų narių politinė veikla ir žinios apie vietos sąlygas yra išskirtinis
mūsų Komiteto privalumas ir didžiausia stiprybė. Savo savivaldybėse ir nacionalinėse vietos ir regionų
valdžios institucijų asociacijose RK nariai yra svarbūs informacijos skleidėjai.

Siekdamas kurti sinergiją ir propaguoti keitimąsi geriausia patirtimi, RK skatina nacionalinių ekspertų
komandiravimą ir ribotos trukmės vietos ir regionų valdžios institucijų pareigūnų mokomuosius
vizitus.

Nacionalinių ekspertų komandiravimo galimybės siekiant tiesiogiai susipažinti su RK darbu ir
sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų ir RK bendradarbiavimą

Vietos ir regionų valdžios institucijų pareigūnai gali teikti paraišką dėl šios pareigybės, kuri jiems leis
susipažinti su ES patariamojo organo vidaus darbu. Mūsų būsimi kolegos aktyviai prisidės prie ES
sprendimų priėmimo proceso iš kitos perspektyvos ir kartu stiprins vietos ir regionų valdžios
institucijų ir RK bendradarbiavimą.

RK siūlo trijų rūšių komandiruotes (užsienio nacionaliniams ekspertams, Belgijos pilietybę turintiems
nacionaliniams ekspertams ir nemokamas komandiruotes). Be to, organizuojami trumpalaikiai
mokomieji vizitai (geriausiai tinka Briuselyje jau įsikūrusiems valdžios sektoriaus pareigūnams).
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Į RK komandiruojamas nacionalinis ekspertas turės galimybę:

 naudotis specialiai pritaikyta programa, atitinkančia jo ir RK poreikius bei lūkesčius;
 dirbti visapusiškai pritaikytoje darbo aplinkoje, įskaitant naudojimąsi mūsų tinklais, darbo

priemonėmis ir mokymo programomis;
 atlikti tam tikros trukmės užduotį, kuri būtų naudinga tiek RK, tiek vietos ir regionų valdžios

institucijoms;
 aktyviai dalyvauti pagrindinėje institucijos veikloje;
 dalyvauti RK plenarinėse sesijose;
 sužinoti, kaip rengiamos mūsų nuomonės;
 susipažinti su įvairiais kitais mūsų darbo aspektais.

RK savo ruožtu pageidautų pagalbos organizuojant vietos dialogus ES regionuose kartu su mūsų
tikraisiais ir pakaitiniais nariais. Tai leistų tinkamai išgirsti Jūsų regionams rūpimus klausimus ir Jūsų
nuomonę aptariant Europos ateitį, kad jos forma ir kryptis taip pat atspindėtų Europos regionų
poreikius ir lūkesčius.

Kadangi galimybės organizuoti komandiruotes, kai mokami dienpinigiai, yra ribotos, primygtinai
raginame vietos, regionų ir nacionalines valdžios institucijas apsvarstyti galimybę asmenį siųsti į
neapmokamas komandiruotes (kai RK nemoka jokių papildomų išmokų nacionaliniam ekspertui, kuris
gauna darbdavio mokamą atlyginimą). Net ir neapmokamos komandiruotės metu nacionaliniam
ekspertui RK suteiktų biuro patalpas, darbo vietą / tinkamas darbo priemones, mokymosi galimybes,
galimybes tinklaveikai ir specialų mentorių, kad jo viešnagė būtų vaisinga ir suteiktų naudingos
patirties tiek jam, tiek atstovaujamam regionui.

Komandiruotės yra ribotos trukmės (mažiausiai šeši mėnesiai ir ne ilgiau kaip dveji metai; iš viso gali
būti pratęsiama iki ketverių metų).

Tikimasi, kad 2023 m. bus užpildytos kelios nacionalinių ekspertų, kurie komandiruojami be
papildomo apmokėjimo, pareigybės. Komandiruote RK susidomėję potencialūs kandidatai gali bet
kuriuo metu užsiregistruoti mūsų svetainėje. Jie gali pasirinkti iki trijų profilių / dominančių sričių,
kuriose norėtų dirbti (pirmumo tvarka). Konkretūs komandiravimo reikalavimai išdėstyti 1 ir
2 prieduose. Mūsų puslapyje „Darbo vietos“ galite susipažinti su taisyklėmis, kurios taikomos į RK
komandiruojamiems nacionaliniams ekspertams.

Prašau Jūsų – tikrųjų ir pakaitinių narių – perduoti šį raštą, kad jis vietos ir regionų valdžios institucijų
administracijose pasiektų kuo daugiau kolegų.

Džiaugsiuosi galėdamas Jus ir Jūsų regioną pasveikinti RK ir nekantrauju sustiprinti mūsų
bendradarbiavimą. Bendradarbiaukime, kad drauge atremtume būsimus Europos iššūkius!

Petr Blížkovský
(elektroninis parašas)
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1 priedas

Remiantis Sprendimu Nr. 438/2015 dėl į Europos regionų komitetą deleguojamiems
nacionaliniams ekspertams taikomų taisyklių

Visą Sprendimo Nr. 438/2015 tekstą rasite mūsų svetainėje „Darbo vietos“.

Delegavimo sąlygos

Vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų pareigūnai ar tarpvyriausybinių organizacijų
darbuotojai taip pat gali teikti savo kandidatūras į deleguotųjų nacionalinių ekspertų vietas. Tam reikia
atitikti keletą reikalavimų.

Kandidatai privalo:

• pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį dirbti nacionalinėje, regionų ar vietos valdžios
institucijoje ar tarpvyriausybinėje organizacijoje;

• turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo visą darbo dieną profesinę patirtį administravimo,
mokslo, technikos, konsultavimo ar kontrolės srityse;

• paskutinėje darbovietėje būti išdirbę ne mažiau kaip dvylika mėnesių;

• puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai mokėti dar
vieną ES oficialiąją kalbą;

• delegavimo laikotarpiu negali viršyti 66 metų amžiaus ribos;

• gebėti įrodyti, kad per visą delegavimo laikotarpį darbdavys toliau mokės darbo užmokestį ir
nenutrauks jo darbo sutarties, užtikrins visas socialines garantijas, visų pirma socialinio
draudimo ir pensijų srityse.
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2 priedas

Ištrauka iš Europos regionų komiteto sprendimo Nr. 188/2022 dėl stažuočių programoms
taikomų taisyklių

III skyrius. NUOSTATOS DĖL VALDŽIOS SEKTORIAUS PAREIGŪNŲ MOKOMŲJŲ
VIZITŲ

16 straipsnis. Valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų apibrėžtis

16.1 Programoje gali dalyvauti ES valstybių narių nacionalinių, regionų ar vietos valdžios
institucijų darbuotojai arba stažuotojai; ji leis tiek RK, tiek pareigūną įdarbinusiai institucijai atverti
daugiau bendradarbiavimo ir tinklaveikos galimybių. Be to, tokio pobūdžio mainų programoje
dalyvaujantys pareigūnai galės tiesiogiai susipažinti su RK darbu ir kartu tobulinti savo įgūdžius,
kompetenciją ir žinias.

16.2 Iš esmės yra atlyginama tik už „Cicero“ stažuotes skiriant 11 straipsnyje apibrėžtą išmoką, o
už valdžios sektoriaus pareigūnų mokomuosius vizitus atlygina ne RK, o pareigūną įdarbinusi
institucija. Tačiau valdžios sektoriaus stažuotojui gali būti taikomos socialinės priemonės patenkinus
5 straipsnio 6 dalyje nurodytas sąlygas.

17 straipsnis. Priėmimo kriterijai
17.1 Ši programa visų pirma skirta Europos Sąjungos valstybių narių valdžios sektoriaus
pareigūnams. Tai gali būti ES valstybės narės nacionalinės, regionų ar vietos valdžios institucijos
pareigūnai.

17.2 Paraišką dėl mokomojo vizito teikiantys valdžios sektoriaus pareigūnai turi atitikti šiuos
kriterijus:

−būti ES piliečiais ir dirbti ES valstybės narės nacionalinėje, vietos ar regionų valdžios
institucijoje; išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais generalinis sekretorius gali patenkinti ne
ES šalies pareiškėjo prašymą dėl valdžios sektoriaus pareigūnams skirto mokomojo vizito. RK
pasilieka teisę atšaukti savo pasiūlymą ir pasirinkti kitą tinkamą kandidatą, jei iki mokomojo
vizito pradžios kandidatas nepatenkino nacionalinės imigracijos teisės reikalavimų teisėtai
gyventi ir dirbti Belgijoje;
− turėti bent bakalauro laipsnį (arba būti baigęs pusę bakalauro studijų, laikomų susijusiomis su
RK darbu, ciklo);
−eiti tokio lygio ir turinio pareigas, kurios atitinka ES darbuotojų pareigas RK;
− turėti įdarbinusios valdžios institucijos patvirtinimą apie įdarbinimą ir sutikimą dėl mokomojo
vizito RK, taip pat įdarbinusios valdžios institucijos patvirtinimą dėl finansavimo mokomojo
vizito laikotarpiu;
−puikiai mokėti prancūzų arba anglų kalbą.
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18 straipsnis. Valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų trukmė ir pradžia

18.1 Valdžios sektoriaus pareigūnų mokomieji vizitai gali trukti nuo dviejų iki šešių mėnesių. Už
žmogiškuosius išteklius atsakingas direktorius gali leisti šį laikotarpį pratęsti iki iš viso dvylikos
mėnesių.
18.2 Mokomojo vizito pradžia nustatoma pagal susitarimą su dalyviu.

19 straipsnis. Valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų atrankos procesas

19.1 Laikantis galiojančios vidaus tvarkos, už paraiškos dėl valdžios sektoriaus pareigūno
mokomojo vizito teikimą yra atsakingas skyriaus vedėjas arba prašančiosios tarnybos direktorius.

19.2 Stažuočių tarnyba yra atsakinga už paraiškų dėl valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų
vizitų tvarkymą pagal galiojančią vidaus tvarką.
19.3 Už žmogiškuosius išteklius atsakingas direktorius, laikydamasis nustatytos vidaus tvarkos,
gali suteikti leidimą surengti valdžios sektoriaus pareigūnui skirtą mokomąjį vizitą.

20 straipsnis. Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų teikiamos užpildant internetinę paraiškos
formą, esančią RK svetainėje.

21 straipsnis. Draudimas
21.1 Visiems valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų dalyviams privaloma turėti sveikatos
draudimą, kurio RK nefinansuoja. Kandidatas turi pateikti sveikatos draudimą patvirtinantį
dokumentą.

21.2 Visi valdžios sektoriaus pareigūnų mokomųjų vizitų dalyviai taip pat turi būti apdrausti nuo
nelaimingų atsitikimų laikantis RK draudimo liudijimo sąlygų. RK padengia visas su atitinkama
draudimo įmoka susijusias išlaidas.
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