
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS"

TIKSLINIMO IR KEITIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr.51/6S-7

Druskininkai

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, Žin.,2010, Nr.69-
3446) 8.1 ir 9 punktais bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų 1ėšų panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

1. Keisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VPl-4.1- VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.11 2007 -2010 metų laikotarpiui
(pridedama).

2. 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 VPl-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" sąrašą Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui
(pridedama).

3. Siūlyti Alytaus regiono projektus, esančius sąraše Nr.12 2011-2013 metų
laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
"Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę
VPl-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

4. Sprendimas dėl projekto "Alytaus rajono s rivaldybės politikų bei administracijos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" įsigalios Alytaus raj no savivaldybei pateikus dokumentus,
pagrindžiančius sutaupytas lėšas.
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
20 II m. sausio 25 d.
sprendimu Nr.(8.1. 7-49/6)-IR-1 0,
( Alytaus regiono plėtros tarybos

20 II m. birželio 20 d. sprendimu Nr.51/6S-7 atlikta redakcija)
Alytaus regiono projektų,

finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"

priemonę VPl-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
sąrašas Nr.12 2011-2013 metų laikotarpiui

Alytaus rąjono
savivaldybės
politikų bei

administracijos
darbuotojų
gebėjimų

tobulinimas

Alytaus rąjono
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 25 asmenų.
-Darbuotojų žinių plėtojimas, turės itakos
užtikrinant aukštesni visų rajono gyventojų
grupių kultūros lygį, sveikatingumą, dvasinę
ir materialinę gerovę. Padėti pagrindai
darbuotojų prisitaikymu i prie rinkos pokyčių
ir sparčiai kintančių poreikių - 25 asmenų
pakeIs kvalifikaciją.
-Prisidėjimas prie viešo administravimo ir
valstybės tarnybos tobulinimo, vadovaujantis
Europos Sąjungos kriterijais. 25 asmenų gaus
bai t kurs mė·imus.

171.529,78 145.800,31 25.729,47 0,00 0,00
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Alytaus miesto
savivaldybės

administracijos
tarnautojų

administracinių
gebėjimų

stiprinimas
(II etapas)

Varėnos rajono
savivaldybės

tarybos narių ir
administracijos

darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
2010-11-24

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija
2010-11-26

Projekto tikslas -
stiprinti Alytaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinius
gebėjimus ir didinti savivaldybės funkcijų
igyvendinimo efektyvumą.
Siektini rezultatai:
-mokyme dalyvavusių asmenų (va1stybės
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir
gavo mokymo pažyInėjimus, da1is - 93 proc.
-Bendras dalyvių skaičus - bus apmokyta apie
100 Alytaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų. Tai sudarys apie
50 proc. nuo viso Alytaus savivaldybės
darbuotojų skaičiaus.
Po mokymų dalyviarns bus išduoti
kvalifikacijos kėlimo pažymėiimai.
Projekto tikslas -
obulinti Varėnos rajono savivaldybės tarybos
narių ir administracijos darbuotojų gebėjimus,
susijusius su savivaldybių institucijų ir istaigų
strateginių tikslų igyvendinimu.
Siektini rezultatai:
-ne mažiau kaip 15 savivaldybės tarybos narių
patobulinti kompetenciją, susijusią su
savivaldybės institucijų ir istaigų strateginių
tikslų igyvendinimu (mokymų baigimo
pažymėjimai);
-ne mažiau kaip 70 savivaldybės
administracijos darbuotojų patobulinta
kompetencija ir gebėjimai, susiję su istaigos
strateginių tikslų igyvendinimu (mokymų
baigimo pažymėjimai);
-Projektas prisideda prie priemonės VPI-4.1-
VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir
istaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
igyvendinimo rodiklių pasiekimo:
mokymuose dalyvavę asmenys (tarybos
nariai) - ne mažiau kaip 15;
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.
Projekto tikslas -
didinti administracinius gebėjimus, tobulinant
savivaldybės administracijos darbuotojų
kval ifikacij~.
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Siektini rezultatai:
-.Įgyvendinti "Psichikos sveikatos stiprinimas

Viešojo Lazdijų darbo vietoje" mokymai, 80 dalyvių;
4. administravimo savivaldybės - Įgyvendinti "Konf1iktiškų klientų

efektyvumo administracija aptarnavimas ir sudėtingų situacijų valdymas"
didinimas Lazdijų 2010-11-26 mokymai, 96 dalyviai;

rajono -Įgyvendinti "Darbuotojų veiklos efektyvi
savivaldybės prezentacija" mokymai, 68 dalyviai;

administracijoje - Įgyvendinti "Praktiniai projektų rengimo ir
valdymo mokymai" mokymai, 34 dalyviai; 151.099,00 128.434,00 22.665,00 0,00 0,00 2012/03 16 2011/12
- Įgyvendinti "Lenkų kalbos mokymai", 32 /01
dalyviai;
- Įgyvendinti "Dalykinės anglų kalbos
mokymai", 18 dalyvių.
Viso ro·ekto dal vi -96.
Projekto tikslas -
Ugdyti savivaldybės tarybos narių, vadovų,
administracijos karjeros valstybės tarnautojų
ir dirbančiųjų pagal sutartis administracinius
gebėjimus.

Savivaldybės Siektini rezultatai:
tarybos narių, Druskininkų - sėkmingai mokymą baigusių asmenų

vadovų, savivaldybės (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų,

5.
administracijos administracija kitų darbuotojų), kurie taiko igytas žinias 286.258,82 243.320,00 42.938,82 0,00 0,00 2012/01 21 2011/09/

karjeros valstybės darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo 30
tarnautojų, 2011-04-22 pabaigos, dalis -75 proc.

administracinių - Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės
gebėjimų ugdymas tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų

darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir
gavo mokymo pažyInėjimus, dalis - 90 proc.
- Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės
tarnauto·ai ir darbuoto·ai) -70 asm.

Elvinas JankevičiusL.e. ~lytaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pareIgas
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 29 d.
sprendimu Nr.(10.18)-5R-l
(Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 20 d.
sprendimu Nr. 51/6S-7 atlikta
redakcija)

Alytaus regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos

4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
priemonę VPI-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"

sąrašas Nr.ll 2007-2010 metų laikotarpiui

Lazdijų rajono
savivaldybės
politikų ir

administracijos
darbuotojų
gebėjimų,
susijusių su
savivaldybės

strateginių tikslų
. endinimu,

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija
2009-04-20

Projekto tikslas -
didinti administracinius gebėjimus, tobulinant
savivaldybės politikų ir administracijos
darbuotojų kvalifikaciją, susijusią su
savivaldybės strateginių tikslų igyvendinimu.
Siektini rezultatai:
Dalyvavusių mokymuose savivaldybės
politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir igijusių naujų
žinių bei igūdžių skaičius:

Mokymo programa "Aplinkos apsauga
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje" - 20 dalyvių;
- Mokymo programa "Konstitucinė valstybės
vald mo s an a ir vietos savivalda .

135.160,00 114.886,00 20.274,00 0,00 0,00 2009/
II
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4.

tobulinimas

Varėnos rąjono
savivaldybės

administracijos
darbuotojų anglų

kalbos ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymai

Alytaus rajono
savivaldybės
politikų bei

administracijos
darbuotojų

kvalifikacijos
kėlimas

Alytaus miesto
savivaldybės

administracijos
tarnautojų

administracinių
gebėjimų

stiprinimas

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija
2009-04-22

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

2009-04-22

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
2009-04-22

Tarnybinis protokolas ir etiketas" - 20
dalyvių;
- Mokymo programa "Švietimo sistema ir
reforma. Investicijų pritraukimas į regionus:
aktualijos, tendencijos ir priemonės" - 20
dalyvių;
- Mokymo programa "Viešieji pirkimai.
Sutarčių, tvarkų aprašų ir veiklos reglamentų
rengimas" - 60 dalyviu
Projekto tikslas -

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,
organizuojant jų darbinės anglų kalbos ir
ompiuterinio raštingumo mokymus.
Siektini rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie
rezultatai:
- 5 savivaldybės administracijos darbuotojų
pagilintos anglų kalbos žinios (mokymų
baigimo pažymėjimai);
- 24 darbuotojai baigę kompiuterinio
raštingumo kursus (ECDL pažymėiimai);
Projekto tikslas -
didinti administracinius gebėjimus, tobulinant
savivaldybės politikų ir administracijos
darbuotojų kvalifikaciją, susijusią su
savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.
Siektini rezultatai:
- 30 mokymuose dalyvavusių asmenų.

Projekto tikslas -
stiprinti Alytaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų administracinius
gebėjimus ir didinti savivaldybės funkcijų
įgyvendinimo efektyvumą.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- sėkmingai mokymus baigusių asmenų
(valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų,
kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias
darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, dalis apie 80 proc.
- mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojų, statutinių tamaut~ių, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir
gavo mokymo pažymėjimus, dalis - 93 proc.
Produkto rodikliai:
- Bendras dalyvių skaičius - bus apmokyta
apie 120 Alytaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų. Tai sudarys apie
63 proc. nuo viso Alvtaus savivaldvbės
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darbuotojų skaičiaus.
- Bendras temų skaičius - dalyviai išklausys
20 mokymo temų.
- Bendras mokymo valandų skaičius - bendra
mok m tem trukmė - 665 ak. valandos;

L.e. :\.lytaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pareIgas

parengę~~ .-,
Nijolė VagnorieIfe/ .
2011-06-10

Elvinas Jankevičius
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