PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

PROJEKTAS „PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ
ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2013 m. liepos 1 d. pasirašyta projekto „Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui skirta daugiau kaip 159 tūkst. Lt Europos
Sąjungos struktūrinių fondų parama, o 15 proc. savo indėliu prie projekto tinkamų išlaidų
apmokėjimo prisideda Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Projekto tikslas – siekti, kad Panevėžio rajono savivaldybės tarnautojai gebėtų profesionaliai
ir efektyviai atlikti savo pareigas. Projekto įgyvendinimo metu Panevėžio rajono savivaldybės
darbuotojai kels kompetenciją dalyvaudami FIDIC, viešųjų pirkimų, konfliktų valdymo įgūdžių
stiprinimo, vaiko teisių interesų gynimo, korupcijos viešajame sektoriuje, statybos teisės,
efektyvaus koučingo, komandinio darbo, seniūnijos veiklos planavimo, darbo kodekso praktinio
taikymo ir darbo laiko valdymo mokymuose.
Šių mokymų metu darbuotojai įgis žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų įgyvendinant ES
struktūrinių fondų finansuojamus projektus, vykdant viešuosius pirkimus, ginant vaiko teises,
siekiant išvengti korupcijos viešajame sektoriuje bei kitų dalykų, reikalingų strateginių savivaldybės
tikslų įgyvendinimui. Dalyvavimas mokymuose padės tobulinti savivaldybės administracijos
darbuotojų profesionalumą bei sustiprins jų administracinius gebėjimus. Projekto dalyviai mokymų
metu įgytas žinias bei praktinius įgūdžius taikys dirbdami savo tiesioginį darbą.
Mokymo paslaugas teikia viešoji įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir
konsultavimo centras.
2014 m. rugsėjo 23 d. dieną pasirašytas papildomas susitarimas prie Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties, kuriuo skirta dar 28 tūkst. Lt suma naujiems mokymams – tarptautinio
protokolo, tarnybinio etiketo bei viešųjų ryšių ir bendravimo su žiniasklaida.
Įgyvendinus šį projektą bus apmokyti 185 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
darbuotojai.
Projektas prisideda prie Panevėžio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 m. 1.2.1.5
priemonės „Kelti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir didinti
jų kompetenciją“ ir 1.2.1.6 priemonės „Tobulinti žmogiškuosius išteklius viešajame sektoriuje“
įgyvendinimo.
Daugiau informacijos apie projektą:
Projekto vadovė Lina Karpavičienė, Personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 45) 582 967, el. p. lina.karpaviciene@panrs.lt

