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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
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-5
(koreguota 2011 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr.51/7S-2)

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 2011-2013 m. laikotarpiui
Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Zarasų rajono savivaldybės
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas, keliant
kompiuterinį raštingumą ir
gerinant komandinio darbo
įgūdžius

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
132 655,14 112 756,87
19898,27

Bendra
projekto
vertė

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-03 –
2012-03

13

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011 m.
kovo 15 d.

2
Tikslas – Stiprinti Zarasų savivaldybės darbuotojų kvalifikaciją,
žinių lygį ir administracinius gebėjimus
Veiklos:
- Parengta (adaptuota tikslinei grupei) mokymo
programa: Kompiuterinis raštingumas: darbas su
pagrindinėmis Microsoft programomis (mokymo
programa parengta 4 seminaro dienoms, 32 ak. val.) ir
jos išdėstymas seminare;
- Parengta (adaptuota tiksliniai grupei) mokymo
programa: Viešieji ryšiai (mokymo programa parengta 3
seminaro dienoms, 24 ak. val.) ir jos išdėstymas
seminare.
- Parengta (adaptuota tikslinei grupei) mokymo
programa, ugdanti komandinio darbo įgūdžius:
Komandinis darbas. Orientavimasis į rezultatus.
Efektyvus vadovavimas. Problemų ir konfliktų
sprendimas (mokymo programa parengta 5 seminaro
dienoms, 40 ak. val.) ir jos išdėstymas seminare.

Eil.
Nr.

2.

Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti tokius projekto rezultatų rodiklius:
1. Parengta (adaptuota tikslinei grupei) 3 mokymo programos, kurioms skirta 96 akademinių valandų;
2. Iš viso pagal 3 mokymo programas apmokyta 40 Zarasų rajono savivaldybės administracijos
darbuotojai;
3. Iš viso pagal mokymo programą Kompiuterinis raštingumas: darbas su pagrindinėmis Microsoft
programomis suteikta žinių 30 darbuotojų ir suteiktos 4 dienos mokymų (32 ak. val.);
4. Iš viso pagal mokymo programą Viešieji ryšiai suteikta žinių 24 savivaldybės darbuotojams ir 6
savivaldybės politikams ir suteiktos 3 dienos mokymų (24 ak. val.);
5. Iš viso pagal mokymo programą Komandinis darbas. Orientavimasis į rezultatus. Efektyvus
vadovavimas. Problemų ir konfliktų sprendimas suteikta žinių 30 administracijos darbuotojų, ir suteikti
5 dienų mokymai (40 ak. val.);
6. Parengtas 1 informacinis pranešimas ir paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse (rajoniniame
laikraštyje).
Projektas pasieks šiuos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatytus
rodiklius:
1. Produktų rodiklis: mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai); (Skaičius) –
40.
Rezultatų rodiklis: mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo pažymėjimus; (Procentai) – 90.
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Visagino savivaldybės
Visagino
Visagino
132 654
112 756
19 898
2011-07 –
16
iki 2011 m.
administracijos darbuotojų savivaldybės
savivaldybės
2012-10
balandžio
kvalifikacijos tobulinimas
taryba
administraci1 d.
– II etapas
ja,
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Visagino savivaldybės administracijos viešojo Projekto įgyvendinimo rezultatai:
administravimo efektyvumo didinimas.
• Anglų kalbos mokymo kursus išklausys – 20 darbuotojų.
Veiklos:
• Kompiuterinio raštingumo ECDL kursus išklausys – 15 darbuotojų.
1. Anglų kalbos mokymo kursai – 40 akad. val.
• Konstruktyvaus problemų sprendimo ir konfliktų valdymo kursus išklausys – 30 darbuotojų.
2. Kompiuterinio raštingumo ECDL kursai – 80 akad. val.
•
Rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos tobulinimo seminaras išklausys – 30 darbuotojų.
3. Konstruktyvaus problemų sprendimo ir konfliktų valdymo
• Racionalaus planavimo ir laiko valdymo seminarą išklausys 30 darbuotojų.
kursai – 24 akad. val.
4. Rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos
Bus siekiama, kad ne mažiau kaip 90 proc. asmenų, dalyvavusių mokymuose, sėkmingai juos baigtų ir gautų
tobulinimo seminaras – 8 akad. val.
mokymo pažymėjimus.

3
5.

Eil.
Nr.

3.

Eil.
Nr.

Racionalaus planavimo ir laiko valdymo seminaras – 8 akad.
val.

Produkto rodiklis – mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai) – 73.
Rezultatų rodiklis – sėkmingai mokymus baigę asmenys (valstybės tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko
įgytas žinias darbe, (6 mėnesiai po mokymų pabaigos) – 90%.
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Utenos rajono savivaldybės Utenos rajono Utenos
132 656,00 112 756,87
19 899,13
2011-11-01 –
6
2011 m.
administracijos darbuotojų savivaldybės
rajono
2012-04-30
rugpjūčio
kvalifikacijos tobulinimas
administracijos savivaldybės
31 d.
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – sustiprinti savivaldybės darbuotojų anglų kalbos Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rodikliais:
žinias, įvaldyti darbinę anglų kalbą, didinti darbuotojų 1. Priemonės rezultato rodikliai:
administracinius gebėjimus, siekiant kelti kvalifikaciją ir 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.
įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.
1.2. Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų) , kurie
Veiklos:
- Anglų kalbos mokymų organizavimas ir vykdymas. sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis- 90 procentai.
(Mokysis 30 savivaldybės administracijos darbuotojų, 2. Produkto mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai). Skaičius- 60.
t.y. trys grupės po 10 asmenų, iš kurių kiekvienas
išklausys 100 ak. valandų mokymo kursą. 10 sėkmingai
baigusių mokymus asmenų dalyvaus mokymuose, kurie
vyks už Lietuvos ribų, kur pratęs mokymus,
išklausydami dar 18 valandų kursą. Mokymams
užsienyje,
įskaitant
kelionės,
maitinimo
ir
apgyvendinimo išlaidas numatoma 24 000,00 Lt );
Kvalifikacijos kėlimas organizuojant ir vykdant
asmeninių vadybinių gebėjimų tobulinimo mokymus.
(Mokysis 30 savivaldybės administracijos darbuotojų,
t.y. dvi grupės po 15 asmenų. Kiekvienas asmuo
dalyvaus mokymo programoje, susidedančioje iš 8
valandų trukmės modulių, kurių bus apie 20 ).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo

4
vertė

4.

Eil.
Nr.

5.

Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas

Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius

132 654
Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
112 756

partnerių
lėšų suma
19 898

šaltinių lėšų
suma

pradžia ir
pabaiga
2011-11 –
2013-05

19

čiajai
institucijai
terminas
2011-11-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Stiprinti finansų valdymo ir darbinių Europos Projektas prisidės prie šių rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus
Sąjungos kalbų mokėjimo įgūdžius.
pasiekti:
Veiklos:
• Mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai) – 40 asmenų.
- Mokymo priemonių įgūdžių stiprinimui įsigijimas.20
• Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą
vnt.;
ir gavo mokymo pažymėjimus dalis – 90 procentų.
- Mokymų finansų valdymo, apskaitos informacinės
sistemos, programinio biudžeto srityse organizavimas ir
vykdymas. Apmokyti 20 asmenų, mokymai truks 96
val.;
- Mokymo priemonių užsienio kalbų mokymui
įsigijimas. 20 vnt.
- Užsienio kalbų mokymo organizavimas ir vykdymas.
Apmokyti 20 asmenų, mokymai truks 96 val.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Ignalinos rajono
Ignalinos
Ignalinos
132 655,14 112 756,87
19 898,27
2012-12 –
13
2012-10-01
savivaldybės institucijų ir
rajono
rajono
2013-12
savivaldybės
savivaldybės
įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos ir
administracijos administraciadministracinių gebėjimų
direktorius
ja,
tobulinimas
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai

5
Tikslas – Ignalinos rajono savivaldybės viešojo administravimo
subjektų veiklos efektyvumo gerinimas
Veiklos:
- Mokymų ”Gebėjimų, susijusių su savivaldybės
institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu,
vietos savivaldos plėtojimu, aktyvumo ir iniciatyvų
skatinimu, tobulinimas” organizavimas ir vykdymas (5
dienos, 40 val.);
- Praktinis mokymas “Šiuolaikinės savivaldybės
ekonominės plėtros ir vietos valdžios vaidmuo.
Pavyzdžiai ir patirtis” ( 8 dienos);
- Mokymų “Viešojo sektoriaus apskaitos standartų,
biudžetinių įstaigų finansinę veiklą reglamentuojančių
teisės aktų taikymas” organizavimas ir vykdymas (5
dienos, 40val.);
- Mokymų “Viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir
vykdymo praktika”organizavimas ir vykdymas (5
dienos, 40 val.);
- Mokymų “Darbo kodekso ir susijusių teisės aktų
praktinis taikymas”organizavimas ir vykdymas (4
dienos, 32 val.)

Iš viso
663 274,28

Pasiektas produkto rodiklis:
• mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai - 97) (savivaldybės politikai – 25) - 122
Rezultato rodiklis:
• mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, politikų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą
ir gavo mokymo pažymėjimus dalis – ne mažiau kaip 90 procentų.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
99 491,67
563 782,61

_________________

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

