TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2010 METŲ TELŠIŲ REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. VP1-4.1-VRM-04-R-81 PAGAL PRIEMONĘ
„SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS“ PATIKSLINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-44
Telšiai
Atsižvelgdama į Rietavo savivaldybės administracijos 2010 m. gruodžio 03 d. raštą Nr.
R4-1734 „Dėl sutaupytų lėšų panaudojimo“, siekdama užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos lėšų
panaudojimą, Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patikslinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-81,
patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. P.25-23, taip:
1.1 baigto įgyvendinti projekto „Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ lentelės skiltyje „ES fondų lėšos, Lt“ vietoj skaičiaus „54 439,00“ įrašyti
skaičių „53 199,10“ , skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt“ vietoj skaičiaus „9 607,00“ įrašyti
„9 388,08“, skiltyje „Iš viso, Lt“ vietoj skaičiaus „64 046,00“ įrašyti skaičių „62 587,18“;
1.2 eilutės „Iš viso“ skiltyje „ES fondų lėšos, Lt“ vietoj skaičiaus „613 999,76“ įrašyti
skaičių „612 759,86“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt“ vietoj skaičiaus „108 353,84“
įrašyti skaičių „108 134,92“, skiltyje „Iš viso, Lt“ vietoj skaičiaus „722 353,60“ įrašyti skaičių
„720 894,78“ .
2. Pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir VšĮ ESFA šio sprendimo 1
punktu patikslintą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-81.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. P.25-23
(patikslinta Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. P.25-3,
2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 9/10VN-25
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 9/10VN-44)
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
FINANSUOTINŲ 2007-2010 METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-81
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.

Plungės rajono
savivaldybės
tarybos narių ir
administracijos
darbuotojų
kvalifikacijos

Plungės
rajono
savivaldyb
ės
administra
cija

Projekto tikslas – didinti Plungės
rajono savivaldybės tarybos narių ir
administracijos darbuotojų gebėjimus,
susijusius su savivaldybės strateginių
tikslų įgyvendinimu, ir stiprinti
pagrindinius jų gebėjimus.

139 478,20

Valstybės biudžeto
(bendro
jo finansavi
mo)
lėšos, Lt
-

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

24 613,80

Kiti
lėšų
šaltiniai,
Lt

Iš viso, Lt

-

164 092,00

Numatoma projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia

2009-09

Preli
mina
ri
proje
kto
veiklų
įgyve
ndini
mo
trukmė,
mėn.
15

Paraiškos
dėl
projekto
finansavi
mo
pateikimo
įgyvendi
nančiajai
institucijai
terminas
2009-07-31

Kita
infor
ma
cija

tobulinimas

2.

Telšių apskrities
savivaldybių
kontrolierių
administracinių
gebėjimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas

Mažeikių
rajono
savivaldyb
ės
kontrolės ir
audito
tarnyba

3.

Rietavo
savivaldybės
institucijose ir
įstaigose
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas

Rietavo
savivaldyb
ės
administra
cija

Bus vykdomi mokymai, kuriuose
dalyvaus 114 asmenų. Mokymų metu
bus keliama kvalifikacija, susijusi su
savivaldybių institucijų ir įstaigų
strateginių tikslų įgyvendinimu,
darbinių ES kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžių
lavinimu. Sėkmingai mokymą
baigusių asmenų, kurie taikys įgytas
žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po
mokymo pabaigos, ne mažiau 75 proc.
Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie
sėkmingai baigs mokymą ir gaus
mokymo pažymėjimus, ne mažiau 90
proc.
Projekto tikslas - didinti Telšių
apskrities savivaldybių kontrolierių
kvalifikaciją, žinių lygį ir
administracinius gebėjimus.
Bus vykdomi mokymai, kuriuose
dalyvaus 10 asmenų. Mokymų metu
bus keliama kvalifikacija, susijusi su
savivaldybių institucijų ir įstaigų
strateginių tikslų įgyvendinimu.
Sėkmingai mokymą baigusių asmenų,
kurie taikys įgytas žinias darbe,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, ne mažiau 75 proc.
Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie
sėkmingai baigs mokymą ir gaus
mokymo pažymėjimus, ne mažiau 90
proc.
Projekto tikslas - tobulinti Rietavo
savivaldybės administracinius
gebėjimus, bei didinti viešojo
administravimo efektyvumą.
Bus vykdomi 36 asmenims mokymai,
susiję su savivaldybių institucijų ir
įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu.
Sėkmingai mokymą baigusių asmenų,
kurie taikys įgytas žinias darbe,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, ne mažiau 75 proc.
Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie
sėkmingai baigs mokymą ir gaus

58 338,56

-

10 295,04

-

68 633,60

2009-10

14

2009-08-31

53 199,10

-

9 388,08

-

62 587,18

2009-11

16

2009-10-15

4.

Kompleksinis
kvalifikacijos
kėlimas Telšių
rajono
savivaldybės
administracijoje

Telšių
rajono
savivaldyb
ės
administra
cija

5.

Savivaldybės
administracijos
ir įstaigų
darbuotojų žinių
ir gebėjimų
tobulinimas

Mažeikių
rajono
savivaldyb
ės
administra
cija

mokymo pažymėjimus, ne mažiau 90
proc.
Projekto tikslas - patobulinti Telšių
rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir
bendrųjų gebėjimų lygį.
Bus vykdomi mokymai, kuriuose
dalyvaus 117 asmenų (patikslinta
Telšių regiono plėtros tarybos 2010 m.
sausio 26 d. sprendimu Nr. P.25-3).
Mokymų metu bus keliama
kvalifikacija, susijusi su savivaldybių
institucijų ir įstaigų strateginių tikslų
įgyvendinimu, darbinių ES kalbų
mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo
įgūdžių lavinimu.
Sėkmingai mokymą baigusių asmenų,
kurie taikys įgytas žinias darbe,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, ne mažiau 75 proc. Mokyme
dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai
baigs mokymą ir gaus mokymo
pažymėjimus, ne mažiau 90 proc.
Projekto tikslas - didinti valstybės
tarnybos administracinius gebėjimus,
tobulinant savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją.
Bus vykdomi mokymai, kuriuose
dalyvaus 88 asmenys.
Mokymų metu bus keliama
kvalifikacija, susijusi su savivaldybių
institucijų ir įstaigų strateginių tikslų
įgyvendinimu. Sėkmingai mokymą
baigusių asmenų, kurie taikys įgytas
žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po
mokymo pabaigos, ne mažiau 75 proc.
Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie
sėkmingai baigs mokymą ir gaus
mokymo pažymėjimus, ne mažiau 90
proc.
Iš viso:

179 744,00

-

31 720,00

-

211 464,00

2009-11

15

2009-11-30

182 000,00

-

32 118,00

--

214 118,00

2010-06

24

2010-03-31

612 759,86

-

108 134,92

-

720 894,78

x

x

x

* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai.
_______________________________________

