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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr.153-25
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. spalio 9 d. sprendimu Nr.153-51,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/7S-65,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-83)

Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
įgyvendinimo priemonę „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS",
sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.1-VRM-04-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Zarasų rajono savivaldybės
darbuotojų administracinių
gebėjimų stiprinimas, siekiant
teikti kokybiškas viešąsias
paslaugas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

113 116.35

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
95 490.18

17 626.17

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009m.

13

2009 m.
liepos 20 d.

rugpjūčio mėn.
2010m.
rugpjūčio mėn.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Stiprinti Zarasų savivaldybės darbuotojų kvalifikaciją, žinių
lygį ir administracinius gebėjimus
Uždaviniai:

Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti tokius projekto rezultatų rodiklius:
1. Parengta (adaptuota tikslinei grupei) 4 mokymo programos, kurioms skirta 96 akademinių valandų;
2. Iš viso pagal 4 mokymo programas apmokyta 34 Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, 29

2
-

-

Atnaujinti ir gilinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos
specialiąsias žinias apie finansų analizę bei jos valdymą,
viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės sistemos
reformos srityje
Gilinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
gebėjimus strateginio planavimo srityje
Ugdyti savivaldybės politikų, kontrolės ir audito, savivaldybės
administracijos darbuotojų gebėjimus protokolo, lyderystės ir
etiketo srityse

Eil.
Nr.

2.

Molėtų rajono savivaldybės
ir jos įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas
įgyvendinant rajono
strateginius tikslus

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

96 198.47

Tikslas - Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus,
tobulinant Molėtų rajono savivaldybės institucijų ir jos įstaigų
dirbančiųjų kvalifikaciją rajono strateginių tikslų įgyvendinimui.
Uždavinys - Anglų kalbos vartojimo ir kompiuterinio raštingumo
įgūdžių stiprinimas.

3.

Visagino savivaldybės
administracijos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
81 768.55

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

14 429.92

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-09-01 2009-12-31

4

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-07-30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Eil.
Nr.

savivaldybės politikai 3 Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai;
3. Iš viso pagal 1.1 uždaviniui parengtą mokymo programą suteikta žinių 22 darbuotojams ir suteikta 8
dienos mokymų (išklausius 2 mokymo programas);
4. Iš viso pagal 1.2 uždaviniui parengtą mokymo programą suteikta žinių 20 darbuotojų ir organizuota
išvyka į kitą savivaldybę 16 asmenų, siekiant pasinaudoti kitų institucijų gerąja patirtimi gerinant savo
veiklą ir diegiant naujoves;
5. Iš viso pagal 1.3 uždaviniui parengtą mokymo programą suteikta žinių 29 savivaldybės politikams, 3
savivaldybės kontrolieriams ir 15 administracijos darbuotojams, ir suteikta 2 dienų mokymai
(išklausius 1 mokymo programą);
6. Parengtas 1 informacinis pranešimas ir paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse (rajoniniame
laikraštyje).

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija,

įgyvendinimo rezultatai:
1. Anglų kalbos mokysis 30 žmonių
2. Kompiuterinio raštingumo kursuose įgūdžius tobulins 30 žmonių.
2. įsigytos mokymo priemonės - 30 vnt. nešiojamųjų kompiuterių.
3. Paviešintos projekto veiklos.

Bendra
projekto
vertė

96 139.11

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
80 921.63

15 217.48

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-10 2010-09

12

2009 m.
rugpjūčio
28 d.

3
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Visagino savivaldybės administracijos viešojo
administravimo efektyvumo didinimas.
Uždavinys - Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
ir kitų darbuotojų žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Utenos rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas,
santrumpa -„Kvalifikacijos
tobulinimas"

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

120 242,00

Tikslas - sustiprinti savivaldybės darbuotojų anglų kalbos žinias,
įvaldyti darbinę anglų kalbą, tobulinti kompiuterinio raštingumo
įgūdžius, siekiant didinti darbuotojų administracinius gebėjimus ir
įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.
Uždavinys - Organizuoti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo
mokymosi procesą, kurio rezultate būtų maksimaliai pateisinta lėšų
investicija ir Projekto dalyvių lūkesčiai.

Projekto pavadinimas

5.

Savivaldybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų darbinių

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
102 202,00

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

18 040,00

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-12-01 2011-06-31

19

2009 m.
rugpjūčio
31 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Eil.
Nr.

projekto įgyvendinimo rezultatai bus:
47 Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai gaus ECDL sertifikatus;
•
•
39 administracijos darbuotojai išklausys 40 ak. val. anglų kalbos mokymo kursus;
•
33 darbuotojų išklausys strateginio planavimo pagrindų seminarus;
•
12 darbuotojai išklausys viešųjų pirkimų seminarą.
Bus siekiama, kad ne mažiau kaip 90 proc. asmenų, dalyvavusių mokymuose, sėkmingai juos baigtų ir gautų mokymo
pažymėjimus.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
savivaldybės

Anykščių
rajono

Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rodikliais:
1. Priemonės rezultato rodikliai:
1.1. Sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių darbuotojų, kitų darbuotojų), kurie
taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis- 75 procentų.
1.2. Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų) , kurie
sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis- 90 procentai.
2. Produkto mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai). Skaičius- 60.

Bendra
projekto
vertė

93 418.12

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
79 405.28

14 012.84

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009-11 2011-05

19

2009 11 01

4
ES kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio
raštingumo
įgūdžių stiprinimas

administracijos
direktorius

savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Stiprinti darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius
Uždaviniai:
Suorganizuoti ir įvykdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžių
mokymai
Suorganizuoti ir įvykdyti užsienio kalbų mokymai

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Ignalinos rajono savivaldybės
institucijų ir įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Projekto tikslas - didinti valstybės tarnybos ir savivaldybės
įtakos sferoje esančių įmonių bei įstaigų darbuotojų administracinius
įgūdžius bei gebėjimus.
Uždavinys - Mokyti darbuotojus, tobulinant kvalifikaciją bei gilinant
specializuotas žinias.

Iš viso
629 786.05

Projektas prisidės prie šių rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti:
- Mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai) - 40 asmenų.
- Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo
pažymėjimus dalis - 90 procentų.

Bendra
projekto
vertė

110 672

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
92 636

18 036

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2011-01
2012-12

24

2010-10-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Apmokyti 30-50 tikslinių grupių asmenų ir patobulinti jų administraciniai gebėjimai įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimo,
kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo srityse.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
532 423.64

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

97 362.41

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

613 217

563 783

1 177 000

