
 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ 

 „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS“  

 

 

2015 m. gruodžio 15 d.  Nr.51/6S-43   

Daugai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo 

Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, 

Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446, 2011, Nr. 105-4943) 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų 

Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų 

išteklių plėtros  veiksmų programos 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ sąrašą Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui, 

patikslinant Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Savivaldybės tarybos narių, 

vadovų, administracijos karjeros valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas“ 

finansavimo šaltinius, t. y. vietoje bendra projekto vertė „48.053,82 Eur“ įrašant „22.266,01 Eur“, 

vietoje ES lėšos „40.845,74 Eur“ įrašant „18.661,88 Eur“, vietoje pareiškėjo lėšos „7.208,08 Eur “ 

įrašant „3.604,13 Eur“ (sąrašas pridedamas). 
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Alytaus regiono projektų, 

 finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros  veiksmų programos  

4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“  

 priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“  

sąrašas Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui 

                  2009 m. sausio 26 d. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas, 

pateikimo data 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, 

siektini rezultatai) 

Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai Projekto terminai 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-

nančiai 

instituci-

jai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, € 

ES fondų lėšų 

suma, € 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavi-

mo) lėšos 

Kitų 

finansa-

vimo 

šaltinių 

lėšų suma, 

€ 

Numato

-mas 

projekt

o veiklų 

įgyvend

i-nimo 

pradžia 

Preli-

minari 

projek-

to 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė

, mėn. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

politikų bei 

administracijos 

darbuotojų 

gebėjimų 

tobulinimas  

 

 

 

 

 

 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

2010-11-22 

Projekto tikslas – 

– mokymais didinti Alytaus rajono 

savivaldybės politikų ir administracijos 

darbuotojų kvalifikaciją, žinias, tobulinti 

gebėjimus.  

Siektini rezultatai: 

-Apmokytų asmenų konkurencingumo 

padidėjimas, sąlygotas padidintų 

darbuotojų galimybių gauti darbui 

reikalingą informaciją, greičiau ir 

aukštesniam lygyje atlikti savo darbus, 

taip pat atvertų platesnių mokymosi 

galimybių. Planuojama apmokyti 38 

asmenis; 

-Darbuotojų žinių plėtojimas, turės įtakos 

užtikrinant aukštesnį visų rajono 

gyventojų grupių kultūros lygį, 

sveikatingumą, dvasinę ir materialinę 

gerovę. Padėti pagrindai darbuotojų 

prisitaikymui prie rinkos pokyčių ir 

sparčiai kintančių poreikių - „38 asmenys 

pakels kvalifikaciją“; -Prisidėjimas prie 

viešo administravimo ir valstybės 

tarnybos tobulinimo, vadovaujantis 

Europos Sąjungos kriterijais. 37 asmenys 

gaus baigtų kursų pažymėjimus“. 

50.332,45 42.782,59 7.549,86 0,00 0,00 2011/ 

09 

12 2011/09/ 

08 



 

 

 

2. 

 

 

 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

tarnautojų 

administracinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

 (II etapas) 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto  

savivaldybės 

administracija 

2010-11-24 

Projekto tikslas – 

stiprinti Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos darbuotojų administracinius 

gebėjimus ir didinti savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimo efektyvumą. 

Siektini rezultatai:    
-mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės 

tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų 

darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir 

gavo mokymo pažymėjimus, dalis – 93 proc. 

-Bendras dalyvių skaičius - bus apmokyta 

apie 70 Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos darbuotojų. Tai sudarys apie 

40 proc. nuo viso Alytaus savivaldybės 

darbuotojų skaičiaus. 

Po mokymų dalyviams bus išduoti 

kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.  

39.053,03 32.595,96 6.457,07 0,00 0,00 2012/01 18  
2012/01 

/31 

3. 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

tarybos narių ir 

administracijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

2010-11-26 

Projekto tikslas – 

tobulinti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 

narių  ir administracijos darbuotojų gebėjimus, 

susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų 

strateginių tikslų įgyvendinimu. 

Siektini rezultatai:    
-ne mažiau kaip 7 savivaldybės tarybos narių 

patobulinti kompetenciją, susijusią su 

savivaldybės institucijų ir įstaigų strateginių 

tikslų įgyvendinimu (mokymų baigimo 

pažymėjimai); 

-ne mažiau kaip 70 savivaldybės 

administracijos darbuotojų patobulinta 

kompetencija ir gebėjimai, susiję su įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimu (mokymų 

baigimo pažymėjimai); 

-Projektas prisideda prie priemonės VP1-4.1-

VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

įgyvendinimo rodiklių pasiekimo:  

mokymuose dalyvavę asmenys (tarybos 

nariai) – ne mažiau kaip 7; 

mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai) – ne mažiau kaip 

70; 

- mokyme dalyvavusių asmenų (tarybos narių, 

valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie 

sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo 

pažymėjimus dalis – ne mažiau kaip 90 

procentų. 

25.231,13 21.444,66 3.786,47 0,00 0,00 2012/10 18 
2013/04/ 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – 

didinti administracinius gebėjimus, tobulinant 

savivaldybės administracijos darbuotojų  

kvalifikaciją.  

Siektini rezultatai: 
-.Įgyvendinti mokymai„Subalansuotų rodiklių 

sistemos praktinis taikymas“ 48 dalyviai: 

61.378,37 52.138,50 9.239,87 0,00 0,00 2012/10 16 

 

 

 

2011/01/ 

25 



 

 

 

 

4.  

Viešojo 

administravimo 

efektyvumo 

didinimas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracijoje 

 

 

 

Lazdijų 

savivaldybės 

administracija 

2010-11-26 

- Įgyvendinti mokymai „Konfliktiškų klientų 

aptarnavimas ir sudėtingų situacijų valdymas” 

mokymai,  74  dalyviai; 

-Įgyvendinti mokymai „Darbuotojų veiklos 

efektyvi prezentacija”, 48 dalyviai; 

- Įgyvendinti mokymai „Praktiniai projektų 

rengimo ir valdymo mokymai” mokymai,   24 

dalyviai; 

- Įgyvendinti mokymai „Dalykinės anglų 

kalbos mokymai“, 18 dalyvių. 

-Įgyvendinti mokymai „Kokybės vadybos 

sistemos vidaus auditorių kompetencijos 

tobulinimo, 12 dalyvių. – 

-Įgyvendinti mokymai „Strateginė lyderystė“, 

24 dalyviai. 

Planuojamų apmokyti asmenų skačius.74 

 

5. 

 

Savivaldybės 

tarybos narių, 

vadovų, 

administracijos 

karjeros 

valstybės 

tarnautojų, 

administracinių 

gebėjimų 

ugdymas  

Druskininkų 

 savivaldybės 

administracija 

     

2011-04-22 

Projekto tikslas – 

Ugdyti savivaldybės tarybos narių, vadovų, 

administracijos karjeros valstybės tarnautojų 

ir dirbančiųjų pagal sutartis administracinius 

gebėjimus. 

Siektini rezultatai:    

1. Vietoje „Mokyme dalyvavusių asmenų 

(valstybės tarnautojų, statutinių 

tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie 

sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo 

pažymėjimus, dalis – 97 proc“ įrašant 

„Mokyme dalyvavusių asmenų 

(valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų), 

kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo 

mokymo pažymėjimus, dalis  - 97 proc.“ 

Produkto: 

1. Vietoje „Mokyme dalyvavę asmenys 

(valstybės tarnautojai ir darbuotojai) – 

100 asm.“ įrašant „Mokyme dalyvavę 

asmenys (valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai) – 60 asm.“ 

22.266,01 18.661,88 3.604,13 0,00 0,00 2014/01 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/01/ 

20 

 

      
Bendra suma 198.260,99 167.623,59 30.637,40 0,00 0,00  
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