
PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

PATIKSLINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2012 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 51/2S-84 

2014 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 51/2S- 4

2014 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 51/2S- 12

2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 51/2S-24 

2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-31

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-167

Pradžia
Trukmė, 

mėn.
Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

1.

Kauno rajono savivaldybės 

dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimas

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas – Kauno rajono savivaldybės 

darbuotojams pravesti užsienio kalbų ir kitus mokymus, 

susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.    

Pagrindinės veiklos – Kauno rajono savivaldybės 

dirbančiųjų valstybės tarnautojų mokymai.               

Siektini rezultatai – Kauno rajono savivaldybės 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas.

2011 m. 

gruodžio 

mėn.

24 331.756,90 281.992,57 49.764,33 2011-03-01

Nr. Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto pareiškėjas 
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos 

(jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Projekto partneriai

2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr.51/2S-

Paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 49/2VN-43

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr.51/2S-12

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Kauno regiono poskyris

L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas    

2010-12- 20    Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-22

Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“,  sąrašas 2011–2013 metų laikotarpiui



2

Pradžia
Trukmė, 

mėn.
Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Nr. Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto pareiškėjas 
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos 

(jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Projekto partneriai

Paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

2.

Kauno miesto savivaldybės 

politikų, savivaldybės institucijų ir 

įstaigų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, kvalifikacijos tobulinimas 

strateginių tikslų įgyvendinimo 

srityse

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija

-

Pagrindinis tikslas - tobulinti Kauno miesto politikų, 

savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją, 

siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo 

funkcijas ir spartinant regiono plėtrą strateginių tikslų 

įgyvendinimo srityse.                                                      

Pagrindinės veiklos - Kauno miesto savivaldybės politikų, 

savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų II pakopos 

universitetinių studijų lygmens mokymas pagal 

specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros 

programą; III pakopos universitetinių studijų lygmens 

mokymas pagal specializuotą ekonomikos programą. 

Siektini rezultatai - apmokyti Kauno miesto savivaldybės 

politikai bei savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 

suteikiant jiems žinias, atitinkančias II pakopos 

universitetinių studijų lygmens mokymui pagal 

specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros 

programą (viso 90 žmonių išklausę 12 modulių bendros 48 

kreditų apimties mokymų ciklą) ir III pakopos 

universitetinių studijų lygmens mokymui pagal 

specializuotą ekonomikos programą (viso 12 žmonių 

išklausę 4 modulių bendros 20 kreditų apimties mokymų 

2011 m. 

gruodžio 

mėn.

26 811.077,95 689.416,02 121.661,93 2011-04-15

3.

Kauno regiono savivaldybių 

institucijų ir įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas

Birštono 

savivaldybės 

administracija

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija, 

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija

Pagrindinis tikslas: 1. Prisidėti prie Kauno regiono 

savivaldybių institucijų vadovaujančio personalo 

administracinių gebėjimų didinimo, sprendžiant problemas 

savivaldybėse ir siekiant efektyviai įgyvendinti bendrus 

Kauno regiono tikslus; 2. Prisidėti prie Kauno regiono 

savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų gebėjimų, 

susijusių su savivaldybių ir Kauno regiono strateginių 

tikslų įgyvendinimu, tobulinimo.

Pagrindinės veiklos - merų ir jų pavaduotojų mokymai; 

Tarybos narių mokymai; Administracijų direktorių ir jų 

pavaduotojų mokymai; Skyrių vedėjų mokymai; Seniūnijų 

darbuotojų mokymai, Sekretorių – referentų mokymai; 

Vaikų teisių ir socialinių skyrių darbuotojų mokymai; 

Aplinkos apsaugos specialistų mokymai; Architektūros ir 

urbanistikos specialistų mokymai; Buhalterijos ir finansų 

skyrių specialistų mokymai; Personalo skyrių darbuotojų 

mokymai; kitų skyrių darbuotojų mokymai. Kvalifikacijos 

tobulinimo mokymai. 

Siektini rezultatai - 532 projekte dalyvavę asmenys 

(savivaldybių politikai, valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai).

2012 m. 

balandžio 

mėn.

24 1.328.985,55 Lt 1.129.637,72 Lt 199.347,83 Lt 2011-12-01



3

Pradžia
Trukmė, 

mėn.
Bendra projekto vertė ES fondų lėšų suma

Pareiškėjo lėšų 

suma

Nr. Projekto pavadinimas

Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Projekto pareiškėjas 
Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos 

(jų apimtis), siektini rezultatai) 

Numatoma projekto 

veiklų 

Projekto partneriai

Paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

4

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos skyrių ir seniūnijų 

darbuotojų kvalifikacijos ir 

bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas 

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

_

Projekto tikslas – didinti Kauno rajono savivaldybės 

darbuotojų administracinius gebėjimus, ugdyti bendrąsias 

kompetencijas, pravedant mokymus, susijusius su 

savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.  1. Kauno 

rajono savivaldybės seniūnijų darbuotojų mokymai.  2. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos skyrių 

darbuotojų mokymai.  Vykdant projektą, pakels 

kvalifikaciją, patobulins bendrąsias kompetencijas 80 

Savivaldybės seniūnijų ir administracijos skyrių 

darbuotojų.

2013 m. 

sausio 

mėn.

13 97.398,62 82.788,82 14.609,80
2013 m. sausio 24 

d.

Bendra projektų vertė ES fondų lėšų suma
Pareiškėjų lėšų 

suma

2.569.219,02 2.183.835,13 385.383,89 1.657.529,00 Lt

2.183.835,13 Lt

Iš 2007-2010 m. laikotarpio 82.985,75 Lt ES fondų lėšų suma perkeliama į 2011-2013 m. laikotarpį 2012 12 18 sprendimu Nr.51/2S-167

Iš 2007-2010 metų laikotarpio 443.320,38 Lt ES fondų lėšų sumą perkelti į 2011-2013 metų laikotarpį (2014 02 18 sprendimu Nr.4)

Iš viso, Lt

Kauno regionui 

numatyta ES fondų 

lėšų suma

Preliminarus projektų biudžetas


