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Projekto tikslas – didinti Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos narių ir Administracijos
darbuotojų geb÷jimus, susijusius su savivaldyb÷s strateginių tikslų įgyvendinimu, bei stiprinti
pagrindinius jų geb÷jimus.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – didinti valstyb÷s tarnybos
administracinius
geb÷jimus, keliant Savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetin÷se srityse:
tobulinti geb÷jimus, susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu,
ir stiprinti darbinių Europos Sąjungos kalbų mok÷jimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Projekto esm÷. Did÷jantys gyventojų lūkesčiai ir nauji reikalavimai viešajam
administravimui nuolat skatina tobulinti valstyb÷s tarnautojų, Savivaldyb÷s darbuotojų bei politikų
kompetenciją. Įgyvendinant projektą, Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos nariai ir Administracijos
darbuotojai įgis ir atnaujins žinias, patobulins geb÷jimus ir įgūdžius, kuriuos produktyviai
panaudos, teikdami ir administruodami viešąsias paslaugas.
Mokymų dalyviams suteikiamos teorin÷s žinios ir praktiniai įgūdžiai, reikalingi strateginių
tikslų įgyvendinimui: strateginio planavimo ir valdymo, įvaizdžio formavimo, komandinio darbo,
konfliktų valdymo, derybų vedimo, projektų valdymo ir kitose srityse. Mokymo dalyviai
supažindinami su profesin÷s etikos standartais, kovos su korupcija svarba, dalykinių dokumentų
įforminimo, dokumentų archyvavimo reikalavimais. Taip pat mokymų dalyviai patobulins
kompiuterinio raštingumo įgūdžius bei dalykines anglų kalbos žinias.
Įgyvendinus projektą, pager÷s Savivaldyb÷s administracijos veiklos valdymas, bus
efektyviau ir kokybiškiau realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos
priskirtosios (ribotai savarankiškosios) savivaldybių funkcijos.
Projekto rezultatai: pasibaigus projektui, bus pasiektas rezultatas – apmokyti 25 tarybos
nariai ir 89 valstyb÷s tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos nariams ir Administracijos darbuotojams suteiktos ir
atnaujintos žinios, geb÷jimai ir įgūdžiai bus produktyviai panaudoti, teikiant ir administruojant
viešąsias paslaugas, tenkinant gyventojų lūkesčius, efektyviai sprendžiant jų problemas.
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