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

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

1. Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų ir tarybos 

narių kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

57.752,76 

 

 

49.089,29 

 

 

- 

 

8.663,47 

 

 

- 

 

2009-12 / 

2010-04 

 

16 

 

2009-08-

21 



2 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

       Projekto tikslas – Kelti Pagėgių savivaldybės administracijos 

darbuotojų kvalifikaciją ir tarybos narių kompetenciją, tobulinant 

gebėjimus strateginio planavimo ir valdymo bei anglų kalbos 

mokėjimo srityse. 

Uždavinys: 

Pravesti mokymus administracijos darbuotojams ir Tarybos 

nariams. 

Numatomi  rezultatai: 

 Pravesti strateginių planų 

rengimo ir strateginio valdymo  mokymai – 56 ak. val.; 

 Pravesti anglų kalbos mokymai – 48 ak. val. 

 Mokymuose dalyvavusių asmenų ( valstybės tarnautojų , darbuotojų, politikų) 

skaičius – 18. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

2. Tauragės ir Šilalės 

rajonų savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

268.799,99 

 

228.479,99 

 

 

- 

 

40.320,00 

 

- 

 

2010-01 / 

2012-01 

 

24 

 

2009-10-

01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Tauragės ir Šilalės rajonų 

savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją, siekiant 

pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinant 

Tauragės regiono plėtrą. 

Uždavinys: 

 Pravesti Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų mokymus. 

Numatomi  rezultatai: 

 Apmokyti Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji 

pagal specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros programą – 1 projektas; 

 12 – os modulių mokymo programoje dalyvaus 32 tikslinės grupės abiejų 

savivaldybių atstovams. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiajai 

Bendra 

projekto 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

Kitų 

finansavi



3 

 

vertė bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

lėšų suma mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

institucijai 

terminas 

3. Jurbarko rajono 

savivaldybės 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

162.613,79 

 

137.618,75 

  

 

 

- 

 

24.995,04 

 

- 

 

2010-09 / 

2012-09 

 

24 

 

2010-03-

01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Jurbarko rajono 

savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, 

susijusius su savivaldybės institucijų ir įstaigų strateginių 

tikslų įgyvendinimu bei stiprinti darbinių Europos 

Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterio raštingumo 

įgūdžius. 

Uždavinys: 

 Stiprinti Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų 

kvalifikacinius gebėjimus. 

Numatomi  rezultatai: 

 Mokymuose dalyvaus 85 Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai; 

 Įvykdyta 306 akad. val. mokymų pagal 12 mokymų programų; 

 Ne mažiau kaip 90 procentų mokymuose dalyvavusių asmenų sėkmingai baigs mokymą ir 

gaus mokymo pažymėjimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

4. Tauragės regiono 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Partneriai: 

Šilalės rajono 

 

502.500,00 

 

427.125,00 

 

 

- 

 

75.375,00 

 

- 

 

2011-09 / 

2013-09 

 

24 

 

2011-04-

12 



4 

 

savivaldybės 

administracija; 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija; 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Tauragės regiono 

savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 

kvalifikaciją, siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo 

administravimo funkcijas ir spartinant Tauragės regiono 

plėtrą. 

Uždavinys: 

 Pravesti Tauragės regiono savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymus. 

     Veiklos: 

 12–os modulių mokymas pagal specializuotą 

viešojo administravimo regionų plėtros 

programą; 

 Projekto administravimas. 

 Viešinimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Apmokyti Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji pagal specializuotą 

viešojo administravimo regionų plėtros programą – 1 projektas; 

 12 – os modulių mokymo programa kiekvienai grupei truks po 384 valandas, iš viso projekto 

mokymų pilname cikle dalyvaujant 60 tikslinės grupės visų savivaldybių atstovams. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

5. Jurbarko rajono 

savivaldybės 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, II 

etapas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

18.026,77 

 

15.322,75 

 

 

 

- 

 

2.704,02 

 

- 

 

2013-08 / 

2014-08 

 

 

12 

 

2013-05-

17 



5 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Jurbarko rajono 

savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, 

susijusius su savivaldybės institucijų ir įstaigų strateginių 

tikslų įgyvendinimu. 

Uždavinys: 

 Stiprinti Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų 

kvalifikacinius gebėjimus. 

Veiklos: 

Mokymų organizavimas ir vykdymas 

Numatomi  rezultatai: 

 Mokymuose dalyvaus 60 Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai; 

 Ne mažiau kaip 90 procentų mokymuose dalyvavusių asmenų sėkmingai baigs mokymą ir 

gaus mokymo pažymėjimus. 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  m. 

struktūrinė paramos suma 

Tauragės regionui, Lt 
Projektų vertė ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų  

suma 

  

1.009.693,31 

 

 

857.635,78 

 

 

- 
 

152.057,53 

 

- 

 

2007-2013 metams –  

857.652,00  
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Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-05-15 sprendimu Nr. 51/9S-7 

 

 


