
 

 
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 2 D. 

SPRENDIMO NR. TS-42 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL PRIEMONĘ VP1-4.1-VRM-04-R „SAVIVALDYBIŲ 

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“  

2011–2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-19 

Marijampolė 
 

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. nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patikslinti Marijampolės 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“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-42 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų 

patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

 

 

 



 

 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-42 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-19 redakcija) 

 

 

Marijampolės 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“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 42 

 

Programa „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ 

Prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

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

  Eil 

Nr 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai, pagrindinės veiklos, siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-

nančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, Eur 

ES fondų 

lėšų suma, 

Eur 

Pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) 

lėšos, Eur 

1. Administracinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

didinant viešojo 

administravimo 

efektyvumą 

Kazlų Rūdos 

savivaldybėje 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas.  

Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje. 

Pagrindinės veiklos.  

Įgyvendinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir 

tarybos narių gebėjimų stiprinimo mokymų programa. 

Siektini rezultatai. 

 Suorganizuota 344 ak. val. mokymų. 

 Apmokyta 70 dalyvių. 

 Suorganizuotas 1 tarptautinis seminaras. 

 Parengti 2 informaciniai pranešimai ir baigiamoji projekto 

konferencija. 

 Ne mažiau kaip 75 proc. sėkmingai mokymą baigusių 

asmenų (valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų) taikys įgytas 

žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos. 

52 616,83 44 724,30 7 892,53 2011 m. 

gegužės 

mėn. 

24 

mėn. 

2011-02-25 

2. Administracinių 

gebėjimų 

stiprinimas ir 

viešojo 

administravimo 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas.  

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. 

Pagrindinės veiklos.  

 Mokymosi priemonių įsigijimas. 

 Mokymo organizavimas ir vykdymas. 

71 889,84 61 106,36 10 783,48 2011 m. 

birželio mėn. 

24 

mėn. 

2011-02-28 



 

 

2 

efektyvumo 

didinimas 

Kalvarijos 

savivaldybės 

institucijose 

 Pasikeitimas patirtimi su ES šalių savivaldos institucijomis. 

Siektini rezultatai. 

• Planuojama, jog mokyme dalyvausiančių asmenų skaičius 

(valstybės tarnautojų, kitų darbuotojų) bus 41 asmuo. 

• Planuojama, jog ne mažiau kaip 90 proc. mokyme 

dalyvausiančių asmenų (valstybės tarnautojų, kitų 

darbuotojų) sėkmingai baigs mokymą ir gaus mokymo 

pažymėjimus. 

• Taip pat ne mažiau kaip 75 proc. sėkmingai baigs 

mokymą ir taikys įgytas žinias darbe po mokymo pabaigos 

praėjus 6 mėnesiams. 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Priemonei skirta ES struktūrinė 

parama Marijampolės regionui  

2007-2013 m., Eur 
Projektų vertė, Eur ES fondų lėšų suma, Eur Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur 

124 506,67 105 830,66 18 676,01 284 378,00 

 

______________ 


