Kvalifikaciją tobulina Panevėžio regiono kontrolės ir audito tarnybų darbuotojai
Lietuvos narystė ES iškėlė būtinybę išugdyti valstybės tarnautojų, viešojo administravimo
institucijų darbuotojų administracinius gebėjimus dirbti narystės ES sąlygomis, todėl Lietuvos
viešojo administravimo plėtros strategijoje vienas iš keliamų tikslų – didinti viešojo administravimo
institucijų darbuotojų administracinius gebėjimus, gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį, modernizuoti
žmonių išteklių valdymą viešajame administravime, sukurti modernią, stabilią, profesionalią ir
veiksmingą valstybės tarnybą, atitinkančią ES reikalavimus. Dėl šių priežasčių valstybės tarnautojai
skatinami atnaujinti ir pagilinti užsienio kalbų žinias bei įgūdžius, gebėjimus valdyti ir
administruoti ES struktūrinę paramą, žmogiškuosius išteklius.
Panevėžio regiono savivaldybių kontrolieriai, siekdami prisitaikyti prie sparčiai
besikeičiančios aplinkos ir norėdami turėti profesionalią komandą, kuri padėtų ieškoti ne tik
efektyvesnių audito atlikimo, bet ir veiklos plėtojimo būdų, rodytų pavyzdį kitoms viešojo
sektoriaus institucijoms, nusprendė pasinaudoti ES finansine parama. 2011-12-12 Panevėžio rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pasirašė projekto „Panevėžio apskrities savivaldybių
kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė 112 000,00 Lt, iš jų ES parama – 95
200,00 Lt, projekto vykdytojo lėšos – 16 800,00 Lt. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-04-R priemonę „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Projekto tikslas – tobulinti Panevėžio apskrities savivaldybių kontrolierių kvalifikaciją,
administracinius gebėjimus, atnaujinti ir gilinti specialiąsias žinias ir gebėjimus. Projekto
mokymuose, kurie vyks 2012 m. kovo – 2013 m. balandžio mėn., kvalifikaciją tobulins visi
Panevėžio regiono kontrolės ir audito tarnybų darbuotojai.
Vadovaujantis pagrindiniu Valstybės kontrolės 2011–2015 metų siekiu – „didinti valstybinio
audito poveikį“ – projekte pasirinktos audito, finansinio audito, vidaus kontrolės sistemos, finansų
analizės ir valdymo kvalifikacijos tobulinimo temos. Numatyta įgyvendinti 10 mokymo programų,
kurioms bus skirtos 128 akademinės valandos, kiekvienas projekto dalyvis išklausys 16 dienų
mokymo kursą.
Mokymus vykdo viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi institucija – UAB „Viešųjų pirkimų
ekspertų grupė“.
Sėkmingai įgyvendinus projektą Panevėžio regiono savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų
darbuotojai įgis žinių, kurios užtikrins jų darbo tęstinumą, efektyvumą, aukštą teikiamų paslaugų
kokybę, auditoriai gebės veikti plačiau, efektyviau ir rezultatyviau.
Daugiau informacijos apie projektą:
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Regina Viškelienė, tel. (8 45) 582 941, el. p.
regina.viskeliene@panrs.lt

