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Siekiant stiprinti administracinius valstybės tarnauto
jų gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą, Kultūros ministerijos tarnautojams ir dar
buotojams, įgyvendinant Europos Sąjungos struktū
rinių fondų lėšomis finansuojamą projektą, buvo surengti kvalifikaciniai prioreitetinių sričių mokymai.
Mokymai, susiję su valstybės ins
titucijų ir įstaigų strateginių tiks
lų įgyvendinimu, Europos Są
jungos kalbų mokėjimo ir kom
piuterinio raštingumo mokymai,
mokymai, skirti žinioms apie ES
institucijas ir teisinę struktūrą
didinti.
Viešojo sektoriaus finansų val
dymo ir auditorių kvalifikacijos
tobulinimas buvo aktualus ir nau
dingas siekiant tinkamai įgyven
dinti viešojo administravimo fun
kcijas, susijusias su finansų kont
role ir finansine atskaitomybe.
Bendrųjų vadybinių gebėjimų
tobulinimo mokymai buvo apie
tai, kaip suvaldyti laiką, nive
liuoti konfliktus, ir atitinkamai
orientuoti į viešųjų paslaugų ko
kybę, siekiant efektyviai vykdy
ti viešojo administravimo funk
cijas besikeičiančioje aplinkoje.
Mokymai buvo surengti pagal
2007–2013 metų Žmogiškųjų iš
teklių plėtros veiksmų progra
mos 4-ojo prioriteto „Administ
racinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efekty
vumo didinimas” įgyvendinimo
priemonę VP1-4.1-VRM-03-V
„Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobu
linimas”.
Pagal projektą „Kultūros mi
nisterijos dirbančiųjų kvalifika
cijos tobulinimas” surengtuose
mokymuose, kurie vyko Lietuvo
je ir truko dvejus metus, dalyva

vo 120 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų.
Europos Sąjungos kalbų mo
kėjimo ir kompiuterinio raštin
gumo mokymai.
Įgyvendinant šį tikslą 36 vals
tybės tarnautojai ir darbuotojai,
atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio
anglų kalbos mokėjimo lyg į ir
atitinkamai sudarius grupes, da
lyvavo anglų kalbos mokymuo
se. Iš 36 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų 32 asmenys išklausė
160 akademinių valandų truk
mės, 3 asmenys – 76 akademi
nių valandų trukmės, 1 asmuo
– 120 akademinių valandų truk
mės anglų kalbos mokymus. 4
valstybės tarnautojai dalyvavo
individualiose anglų kalbos mo
kymuose, kurių trukmė buvo 105
akademinės valandos, o 15 vals
tybės tarnautojų ir darbuotojų
dalyvavo 40 akademinių valan
dų mokymuose.
Atsižvelgiant į valstybės tar
nautojų prancūzų kalbos mokė
jimo lygį, buvo sudarytos pran
cūzų kalbos grupės, kuriose da
lyvavo 21 valstybės tarnautojas.
Iš jų 17 asmenų išklausė 150 aka
deminių valandų trukmės, 3 as
menys – 100 akademinių valan
dų, 1 asmuo – 50 akademinių va
landų prancūzų kalbos mokymus.
2 asmenys dalyvavo individua
liuose prancūzų kalbos mokymuo
se, kurių trukmė buvo 40 akade
minių valandų.

Valstybėje diegiant e.valdžios
sprendimus vis daugiau institu
cijų teisės aktus ir kitus doku
mentus derina tik elektroniniu
būdu. Tad kompiuterinis raštin
gumas yra būtina sąlyga siekiant
efektyviai dirbti valstybės tar
nyboje. Kompiuterinio raštingu
mo mokymuose dalyvavo 18 vals
tybės tarnautojų.
Mokymai, skirti gebėjimams,
susijusiems su įstaigos strategi
nių tikslų įgyvendinimu, tobu
linti.
Įgyvendinant šį tikslą, buvo
suorganizuoti 8 akademinių va
landų trukmės mokymai. Moky
muose „Viešųjų pirkimų organi
zavimo praktiniai aspektai” da
lyvavo 72 valstybės tarnautojai,
„Korupcijos prevencijos būdai ir
priemonės” – 81 valstybės tar
nautojas, „Finansų kontrolės
mechanizmas biudžetinėse įstai
gose” – 71 valstybės tarnautojas.
Mokymai, skirti viešojo sekto
riaus finansų valdymams ir audi
torių kvalifikacijai tobulinti.
Įgyvendinant šį tikslą, buvo
suorganizuoti 40 akademinių va
landų trukmės mokymai „Viešo
jo sektoriaus apskaitos ir finan
sinės atskaitomybės standartai”,
kuriuose dalyvavo 15 valstybės
tarnautojų.
Mokymai, skirti žinioms apie
ES institucijas ir teisinę sąran
gą gilinti.
Įgyvendinant šį tikslą buvo
suorganizuoti 24 akademinių va
landų trijų dalių mokymai „Pa
sirengimas dalyvauti Europos
Sąjungos institucijų konkursuo
se”, kuriuose dalyvavo 15 vals
tybės tarnautojų.
Mokymai, skirti bendriesiems
vadybos gebėjimams tobulinti.
Įgyvendinant šį tikslą buvo
suorganizuoti 8 akademinių va
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Mokymai Kultūros ministerijos tarnautojams

Kultūros ministerijos tarnautojams buvo surengti kvalifikaciniai mokymai.

landų trukmės mokymai „Laiko
valdymas”, kuriuose dalyvavo 83
valstybės tarnautojai ir darbuo
tojai; mokymuose „Analitinis ir
kūrybinis mąstymas” dalyvavo
83 valstybės tarnautojai ir dar
buotojai; mokymuose „Konfliktų
valdymas ir sprendimai darbo si
tuacijose” dalyvavo 71 valstybės
tarnautojas ir darbuotojas.
Pasak Kultūros ministerijos

kanclerės Nomedos Zienkienės,
projektu „Kultūros ministerijos
dirbančiųjų kvalifikacijos tobuli
nimas” buvo pasiekti du tarpusa
vyje susiję tikslai – tinkamas pa
gal projektą vykdytų veiklų įgy
vendinimas, surengti mokymai
ne tik išplėtė valstybės tarnau
tojų ir darbuotojų kvalif ikacijos
žinias ir gebėjimus, bet tapo ir
motyvacijos priemone.
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