TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINO 2011-2013 METŲ TELŠIŲ REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. VP1-4.1-VRM-04-R-82 PAGAL PRIEMONĘ
„SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS“ PATVIRTINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-45
Telšiai
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), Telšių regiono
plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-9 1.2 punktu paskelbtu
kvietimu teikti projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011 – 2013 metų Telšių regiono projektų sąrašui
sudaryti pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“, savivaldybių pateiktais projektiniais pasiūlymais, Telšių regiono plėtros taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82
(pridedama).
2. Pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir VšĮ ESFA šio sprendimo
1 punktu patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-45
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros
Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Pareiškėjas

Projekto aprašymas*

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos,
Lt

1

Kompleksinis
kvalifikacijos
kėlimas Telšių
rajono
savivaldybėje, II
etapas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – tobulinti Telšių
rajono
savivaldybės
politikų,
savivaldybės administracijos ir įstaigų
darbuotojų administracinius gebėjimus
bei didinti viešojo administravimo ir
teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą.
Rezultato rodikliai:
- mokymuose dalyvavusių asmenų,
kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo
mokymo pažymėjimus dalis - ne
mažiau kaip 95 procentai;
- sėkmingai mokymus baigę asmenys,

182 210,43

Valstybės biudžeto
(bendro
jo finansavi
mo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

32 154,78

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

Iš viso, Lt

214 365,21

Numatoma projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

2011-09

Preli
mina
ri
proje
kto
veiklų
įgyve
ndini
mo
trukmė,
mėn.
16

Paraiškos
dėl
projekto
finansavi
mo
pateikimo
įgyvendi
nančiajai
institucijai
terminas
2011-05-11

Kita
infor
ma
cija

2.

Plungės rajono
savivaldybės
institucijų ir
įstaigų
darbuotojų
administracinių
gebėjimų
tobulinimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

3.

Rietavo
savivaldybės
institucijose ir
įstaigose
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas – II
etapas

Rietavo
savivaldybės
administraci
ja

kurie taiko įgytas žinias darbe, (6
mėnesiai po mokymų pabaigos) dalis
bus ne mažiau kaip 95 procentai.
Produkto:
– mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip
72 dalyviai (unikalūs asmenys).
Projekto tikslas – tobulinti Plungės
rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų
darbuotojų administracinius gebėjimus
bei didinti viešojo administravimo ir
teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą.
Rezultato rodikliai:
- sėkmingai
mokymą
baigusių
asmenų (valstybės tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias
darbe, praėjus 6 mėnesiams po
mokymo pabaigos, dalis – 75 proc.
- mokyme
dalyvavusių
asmenų
(valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų),
kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo
mokymo pažymėjimus, dalis – 90 proc.
Produkto rodikliai: mokyme dalyvavę
asmenys (valstybės tarnautojai ir
darbuotojai) – 100.
Projekto tikslas - tobulinti Rietavo
savivaldybės
administracinius
gebėjimus
bei
didinti
viešojo
administravimo efektyvumą.
Mokymo programos - „Savivaldybės
politikų kompetencijų tobulinimas“ (16
ak. val.) ir „Valdymo efektyvumo
gerinimas viešajame sektoriuje“ (56 ak.
val.).
Siektini rezultatai :
Rezultato rodikliai: sėkmingai mokymą
baigusių asmenų (valstybės tarnautojų,
kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas
žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po
mokymo pabaigos, dalis – 75 proc.;
mokyme
dalyvavusių
asmenų
(valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų),
kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo
mokymo pažymėjimus, dalis – 90 proc.
Produkto
rodiklis:
mokymuose
dalyvavę asmenys (politikai, valstybės
tarnautojai ir darbuotojai) – 40.

145 408,00

59 547,04

-

25 660,24

10 508,30

-

171 068,24

70 055,34

2012- 01

15

2011-09-30

2011-03

8

2011-03-31

4

Mažeikių rajono
savivaldybės
administracijos ir
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos ir
kompetencijų
tobulinimas

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – stiprinti
valstybės tarnautojų administracinius
gebėjimus, tobulinant savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikaciją.
Siektini rezultatai :
Produkto
rodiklis
-mokymuose
dalyvavusių naudos gavėjų skaičius
projekto pabaigoje – 80.
Rezultato rodiklis –
1. mokymuose dalyvavusių darbuotojų,
kurie sėkmingai baigė mokymus ir
gavo pažymėjimus - ne mažiau kaip 90
procentų.
2. sėkmingai mokymą baigusių
asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos – 75 procentai.
Iš viso:

* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai.
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32593,67
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