Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones,
administravimo ir finansavimo taisyklių
9 priedas
(Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma)
Ataskaitos gavimo registracijos žyma
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
(projekto ataskaitos sudarytojo pavadinimas/ vardas, pavardė)
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TARPINĖ
(ataskaitos tipas tarpinė/ galutinė)
ATASKAITA
2007-01-16 Nr.2_____
(data)
Akademija
(sudarymo vieta)
1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita: 2007/ 01 / 30
2. Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas
Projekto kodas

Efektyvus profesinės karjeros projektavimas
BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0167

Projekto vykdytojo pavadinimas

Veiklos sritis 26.9 profesinio orientavimo
ir konsultavimo sistemos plėtra (karjeros
centrų aukštosiose mokyklose veiklos
modeliavimas ir įgyvendinimas,
profesinio konsultavimo specialistų
programų rengimas)
Lietuvos žemės ūkio universitetas

Paramos sutarties numeris

ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239

Adresas

Studentų g., 11
53361 Akademijos mstl.,
Kauno r.
(37) 32 32 05, (37) 39 75 00
El. paštas laa@lzuu.lt
Banko pavadinimas
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas
70440
Sąskaitos numeris
LT27 7044 0600 0474 9023
Vardas, pavardė
Sigitas Daukilas
Pareigos
Profesinės pedagogikos ir psichologijos
katedros vedėjas
Telefonas, faksas
(8~37) 75 23 82
El. paštas
Sigitas.Daukilas@lzuu.lt

Programa
BPD2004-2006
metai

Prioritetas
II „Žmogiškųjų
išteklių plėtra“

Projekto sąskaitos Nr.
Projekto vadovas

Projekto finansininkas

Asmuo, atsakingas už projekto

Priemonė
2.4 „Mokymosi visą
gyvenimą sąlygų
plėtra“

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas, faksas
El. paštas
Vardas, pavardė

Loreta Urbonaitė
vyresnioji buhalterė
(8~37) 75 23 47
Loreta.Urbonaite@lzuu.lt
Brigita Jurkienė
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priežiūrą
Planuotas projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Atsiskaitymo laikotarpis (nuo
projekto įgyvendinimo pradžios)
Faktinis projekto įgyvendinimo
laikotarpis (tik rengiant galutinę
ataskaitą)
Bendra projekto vertė planuota

Pareigos
Telefonas, faksas
El. paštas
nuo 2005-03-16

Projekto koordinatorė
(8~37) 75 23 68; (8~670) 15991
brigita.jurkiene@takas.lt
iki 2008-02-29

nuo 2005-03-16

iki 2006-12-31

nuo ___________

iki ______________

721647 Lt

Bendra projekto vertė faktinė (tik
rengiant galutinę ataskaitą)
Tinkamų finansuoti išlaidų suma

289967,68 Lt

Netinkamų finansuoti PVM išlaidų
suma
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos
tinkamos finansuoti išlaidos
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos
netinkamos finansuoti PVM išlaidos

netaikoma

721647 Lt

145638,68 Lt

3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Projekto tikslas
Projekto tikslas – siekiant stiprinti ir plėtoti profesinio aukštojo mokslo informavimo ir konsultavimo
paslaugų sistemą šalyje, paruošti ir įgyvendinti Karjeros centro (KC) veiklos tinklinį modelį Lietuvos žemės
ūkio universitete, kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų profesinių studijų “Profesijos konsultantas” modulines
programas bei jų realizavimui reikalingas šiuolaikines didaktines priemones.
Tikslinė grupė (jei taikoma)
Šis projektas orientuojamas į dvi tikslines grupes:
Pirmoji tikslinė grupė – Lietuvos žemė ūkio universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos esami ir
potencialūs studentai, norintys išmokti projektuoti savo karjerą ir užsitikrinti užimtumą darbo rinkoje.
Studijuojančiųjų: iš viso – 1000
Antroji tikslinė grupė – žemės ūkio profesinių ir aukštesniųjų mokyklų, kolegijų pedagogai, dirbantys
profesinio informavimo ir konsultavimo srityje ir/ar norintys pakelti/ įgyti karjeros konsultanto kvalifikaciją ir
kompetenciją.
Dirbančiųjų: iš viso – 30.
Projekto įgyvendinimo eigos santrauka
2005 metai
I veiklos etapas. Karjeros centro LŽŪU įkūrimas.
Per ataskaitinius metus įgyvendintas pirmasis veiklos etapas – Karjeros centro Lietuvos žemės ūkio
universitete sukūrimas. Įgyvendindama šią veiklą, projekto darbo grupė atliko tokias užduotis:
1) Įsteigtas Lietuvos žemės ūkio universiteto Karjeros centras, parengti jo nuostatai.
2) Atliktas Karjeros centro patalpų LŽŪU III rūmuose remontas (LŽŪU lėšos); įsigyta reikalinga
kompiuterinė technika, biuro ir seminarų klasės baldai. Kompiuteriai turi prieigą prie interneto,
nacionalinių ir tarptautinių duomenų bazių. Sudarytos sąlygos studentų mokymui ir konsultavimui.
3) Projekto darbo grupė atliko Lietuvos ir užsienio šalių karjeros centrų veiklos modelių analizę, apklausė
LŽŪU ir LVA fakultetus bei studentus, siekiant išsiaiškinti KC ir Universiteto fakultetų/ padalinių
bendradarbiavimo strategiją, studentų poreikius bei lūkesčius KC atžvilgiu. Parengta bendradarbiavimo
su darbdaviais ir darbo biržomis strategija.
4) Įvyko projekto darbo grupės 3 seminarai (2005 m. rugsėjo 30 d., lapkričio 11 d. ir lapkričio 25 d.),
kuriuose savo patirtį ir veiklos modelius pristatė VDU bei VU Karjeros centrų vadovės (ekspertės Z.
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Baltrėnienė ir J. Vaičiūnaitė). Įgytos žinios ir konsultacijos su ekspertėmis padėjo parengti KC veiklos
strategiją ir priemonių planą. Jis buvo pristatytas LŽŪU ir LVA vadovams 2005 m. gruodžio 20 d.
2005 metais įvyko keletas viešųjų pirkimų konkursų:
a) Atviri supaprastinti konkursai:
1. 2005-11-09 d. sudaryta LŽŪU ir UAB „Inida“ „Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės
įrangos pirkimo sutartis Nr. 109 (VP atviras supaprastintas konkursas; Žin., 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr.
73). Remiantis šia sutartimi įsigyta 10 PC ir 1 nešiojamas kompiuteris (projekto biudžeto eilutės
2.4.1, 2.4.2).
2. 2005 m. gruodžio 5 d. sudaryta audito pirkimo sutartis Nr. 117 tarp LŽŪU ir UAB „Nepriklausomas
auditas“ (VP atviras supaprastintas konkursas, Žin., 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. 73). Remiantis šia
sutartimi nupirktos projekto audito paslaugos (biudžeto eilutė 3.1).
b) Įprastos komercinės praktikos konkursai:
3. Nupirktos projekto administratoriaus paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę
komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-05-23 d. protokolas). Sudaryta paslaugų teikimo
sutartis Nr. 44.
4. Nupirktos projekto ekspertų paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę
praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-06-21 d. protokolas). Sudarytos autorinės sutartys Nr. AI10 ir Nr. AI-12.
5. Nupirktos KC internetinio puslapio sukūrimo paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę
komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-07-18 d. protokolas). Sudaryta sutartis Nr. V305/21.
6. Biuro baldų (2005-09-02 d.sutartis Nr. 05/115 su UAB „Diforma“); seminarų klasės baldų (posėdžio
2005-09-15 d. protokolas); multifunkcinio kopijavimo aparato, projektoriaus, telefono-fakso
(posėdžio 2005-05-30 d. protokolas).
Pirmojo etapo veikla buvo siekiama prisidėti prie bendro projekto tikslo pasiekimo, t.y., sukurti Karjeros
centro infrastruktūrą, pagrįsti veiklos strategiją, kryptis bei suplanuoti KC veiklą.
Šis veiklos etapas neturi tiesioginio poveikio tikslinėms grupėms. Netiesioginis poveikis – sukurtos
sąlygos vykdyti studentų mokymą ir konsultavimą karjeros projektavimo klausimais, sudaryti prielaidas
kuriamos studijų programos „Profesijos konsultantas“ realizavimui.
Minėtu laikotarpiu pasiekti rodikliai aptariami 4 ataskaitos lentelėje.
II etapas. Didaktinių ir techninių priemonių studentų informavimui ir konsultavimui bei jų
karjeros projektavimui parengimas.
2005 metais pradėtos kai kurios antrojo etapo veiklos.
Parengta dviejų Karjeros projektavimo dalykų programų universitetinių studijų I pakopos studentams
sukūrimo ir jų dėstymo paslaugų viešųjų pirkimų atviro supaprastinto konkurso dokumentacija. Ji suderinta
su VP tarnyba bei ESFA specialistais ir registruota Viešųjų pirkimų tarnyboje 2005-12-29 d.
Pradėtas rengti žemdirbiškųjų profesijų sąvadas: aptarta koncepcija, numatyta struktūra.
III etapas. Profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo specialiųjų profesinių studijų programų
rengimas ir išbandymas.
Atlikta profesijos konsultantų kvalifikavimo poreikio analizė. Analizės rezultatai padės suformuluoti
tikslesnius reikalavimus dalykų (modulių) kūrimui, į juos bus atsižvelgta kuriant dalykų programas.
V etapas. Projekto informavimo planas.
Internetinio puslapio sukūrimas. Remiantis viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę
praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-07-18 d. sprendimu, su UAB „V3studija“ sudaryta sutartis ir
nupirktos internetinio puslapio sukūrimo paslaugos. Puslapis sukurtas (http://www.lzuu.lt/karjera).
LŽŪU įrengtas nuolatinis stendas, informuojantis apie ES struktūrinių fondų paramą (Viešųjų pirkimų,
vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos 2005-09-14 posėdžio protokolas).
2005 m. rugsėjo 30 d. įvyko seminaras „Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės“.
Pagrindinė pranešėja - ekspertė J.Vaičiūnaitė.
2005 m. rugsėjo 29 d. įvyko oficialus LŽŪU Karjeros centro atidarymas. Atidarymo iškilmėse dalyvavo
žemės ūkio ministrė K. Prunskienė, šalies aukštųjų mokyklų rektoriai, socialinių partnerių atstovai, kiti
kviestiniai svečiai. Jiems buvo aprodytos KC patalpos, trumpai pristatyta KC veiklos koncepcija,
supažindinta su projektu, vykdomu pagal BPD 2.4 priemonę.
2005 m. spalio 18 d. įvyko ŠMM organizuotas susitikimas su Vidurio Lietuvos VIP atstovais. Pristatytas
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Karjeros centras, projekto veiklos ir nauda tikslinėms grupėms.
Nuolat vykdomas projekto administravimas:
Mokėjimo prašymų ir pažangos ataskaitų rengimas. Per 2005 metus parengti 3 mokėjimo prašymai ir 1
pažangos ataskaita.
Socialinių partnerių informavimas. Nuolatos vyksta darbo grupės susitikimai, kuriuose aptariami
aktualūs projekto veiklų vykdymo, atsiskaitymo klausimai. Per ataskaitinius metus įvyko 3 formalūs darbo
grupės susirinkimai (gegužės 23 d., rugsėjo 2d., lapkričio 4 d.). Taip pat vyksta neformalios partnerių
konsultacijos, diskusijos, pasitarimai el.paštu, telefonu.
2005 m. balandžio 22 d. įvyko projekto partnerių susitikimas, į kurį buvo pakviesti LŽŪU ir LVA
atstovai, kiti socialiniai partneriai. Jo metu išsamiai pristatytas projektas, tikslintos ir derintos veiklos gairės.
2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos veterinarijos akademijoje vyko išplėstinis projekto partnerių
susitikimas. Jo metu LŽŪU ir LVA atstovams pristatyta karjeros centro strategija ir įgyvendinimo priemonės.
Nuolatinis kontaktų palaikymas su ESFA.
Vykdoma nuolatinė projekto veiklos priežiūra, esant reikalui, projekto biudžeto, veiklų plano
koregavimas.
2006 metai
II etapas. Didaktinių ir techninių priemonių studentų informavimui ir konsultavimui bei jų
karjeros projektavimui parengimas.
Per 2006 metus parengtos priemonės bei išplėtota veikla, skirta studentų karjeros ir įsidarbinimo
gebėjimų ugdymui, tobulinimui.
1. Sukurti 2 laisvai pasirenkamieji dalykai „Darbo ir karjeros psichologija“ bei „Karjeros projektavimas ir
valdymas“, skirti pirmos pakopos universitetinių studijų studentams. Kartu parengtos šių dalykų
metodinės priemonės, kuriose studentai ras psichodiagnostinių savęs vertinimo, asmenybės gebėjimų ir
kitokio pobūdžio testų, patarimų, kitos vertingos medžiagos. LŽŪU ir LVA studentai turėjo galimybę
studijuoti šiuos dalykus 2006/2007 m.m. rudens semestre; juos gerai įvertino.
2. Nuo 2006 m. sausio mėn. KC dirbanti psichologė organizuoja studentams grupines konsultacijas
(seminarus) savęs pažinimo, pristatymo darbdaviui, įsidarbinimo pokalbio modeliavimo, efektyvaus
komunikavimo i kt. klausimais. Seminarų temos parenkamos, ištyrus studentų poreikius.
3. Profesijos konsultantė rengia metines priemones CV rašymo, įsidarbinimo klausimai, jų trumpi
variantai talpinami KC internetiniame puslapyje.
4. Parengtas žemdirbiškų profesijų sąvadas, kurio tikslas - padėti nustatyti išsilavinimo lygio santykį su
profesinės karjeros perspektyvomis. Medžiaga grupuojama pagal išsilavinimo lygius, kiekviename
išsilavinimo lygyje nurodant: studijų kryptis, įgyjamą profesija/profesinę kvalifikaciją, išsilavinimo
pakopą, kompetencijas, galimą profesinę veiklą. Sąvadas patalpintas el. formoje, siekiant didesnio jo
prieinamumo.
5. Įsigyti 3 tipų testai: 1) NEO PI-R klausimynas asmenybės bruožams ir jų ryšiams matuoti; 2) Career
Thoughts Inventory - konsultavimo poreikiui ir problemai identifikuoti bei 3) Career Design Scale karjeros intervencijų ir karjeros svyravimų pasekmių įvertinimui. Šių testų šalyje dar niekas nenaudoja,
o pastarųjų dviejų net nėra lietuvių kalba. Projekto administravimo grupė nori šiuos testus adaptuoti
lietuviškai.
6. Įsigyta (ir dar bus papildyta) metodinės literatūros, kuria naudojasi studentai. Jos pagrindu formuojama
KC bibliotekėle.
7. Sukurta „Laisvų darbo ir praktikos vietų“ duomenų bazė studentams. Joje gali registruotis visi
Universiteto studentai, įvedę savo studento pažymėjimo numerį; jie gali susipažinti su darbdavių
skelbimais apie laisvas darbo ar praktikos vietas; atlikti paiešką pagal įvarius klasifikatorius: įmonę,
siūlomas pareigas, netgi - siūlomo atlyginimo dydį ir pan.; formuoti savo gyvenimo aprašymą (CV), jį
koreguoti, spausdinti, susikurti kelis CV variantus, taip pat išsiųsti darbdaviui. Darbdaviams suteikta
galimybė peržvelgti virtualioje sistemoje užsiregistravusių studentų CV ir išsiųsti darbo pasiūlymą
studentui, kurio patirtis ir kompetencijos, darbdavio manymu, geriausiai atitinka keliamiems
reikalavimams.
8. Kuriama absolventų įsidarbinimo tyrimo metodika. Ji reikalinga sekti absolventų karjeros kelią,
atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, galbūt koreguoti studijų procesą ir kokybę.
Šis veiklos etapas tiesiogiai susijęs su projekto tiksline grupe - LŽŪU ir LVA esami ir potencialūs
studentai. Aptariamu laikotarpiu pasiekti kai kurie rodikliai, t.y., 206 studentai studijavo parengtus naujus
karjeros projektavimo dalykus, 48 lankė seminarus, skirtus karjeros projektavimo įgūdžiams tobulinti, ugdyti.
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Minėtu laikotarpiu pasiekti rodikliai smulkiau aptariami 5 ataskaitos lentelėje.
III etapas. Profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo specialiųjų profesinių studijų programų
rengimas ir išbandymas.
2006 m. atviro supaprastinto konkurso būdu nupirktos dalykų programų kūrimo paslaugos. Per
atsiskaitomąjį laikotarpį buvo kuriami 5 nauji dalykai „Profesinės karjeros konsultavimas“, „Profesinio
ugdymo metodologija“, „Karjeros projektavimo metodikos“, „Darbo rinka ir profesijų raida“, „Profesinės
karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“, kurie taps naujos specialiųjų studijų programos „Profesijos
konsultantas“ bei kvalifikacijos kėlimo kursų pagrindu. Dalykų programų kūrėjus interaktyvių metodų
diegimo klausimais konsultavo ekspertė D.Rutkauskienė.
Suformuota 30 profesijos konsultantų grupė, kuri 2007 m. išbandys naujai sukurtus dalykus. Pradėti
svarbūs pasirengimai sukurtų dalykų programų testavimui (išbandymui).
Trečiasis veiklos etapas tiesiogiai prisideda prie projekto tikslų (t.y. modulinių – dalykinių programų
sukūrimo) bei projekto rodiklių pasiekimo. Planuota apmokyti 30 profesijos mokytojų, dirbančių ir profesijos
konsultanto darbą. Ši grupė yra projekto tikslinė grupė. Tačiau galutiniai rezultatai bus pasiekti tik 2007
metais.
V etapas. Projekto informavimo planas.
1. Sukurtos duomenų bazės buvo reklamuotos parodos „Lietuvos Agro panorama 2006“, kuri vyko
LŽŪU spalio 5-7 d., metu laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų, kitų renginių metu.
2. „Ūkininko patarėjuje“ išspausdintas straipsnis „Karjeros planavimo paslaugos žemdirbiams“ (aut.
R.Jagaitė), skirtas informuoti plačiąją visuomenę (regionų gyventojus) apie projektą bei atkreipti profesijos
mokytojų rajonuose, rajonų centruose dėmesį į rengiamą Profesijos konsultanto programą (programos
populiarinimas).
3. LŽŪU laikraštyje išspausdinti 2 straipsniai, skirti studentų informavimui apie KC paslaugas:
„Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“ bei „Jau galima registruotis laisvų darbo vietų
paieškos duomenų bazėje“. Iš viso LŽŪU informavimo priemonėse spausdinti 7 straipsniai, nušviečiantys
Karjeros centro veiklą.
4. Studentai KC svetainėje nuolatos informuojami apie laisvas darbo vietas, sezoninius darbus, praktikų
vietas, taip pat. apie pokyčius darbo rinkoje, skelbiami straipsniai ar jų ištraukos iš šalies spaudos, susiję su
jaunimo darbo situacijomis , dedama informacija apie renginius ir t.t..
5. Registruojant mokytojus į kursus taip pat buvo skelbiama informacija apie projektą bei kuriamus
produktus. Ši informacija buvo platinama net 70 švietimo įstaigų.
Penktasis veiklos etapas netiesiogiai siejasi su projekto tikslu ir tikslinėmis grupėmis. Vykdomos veiklos
padeda informuoti tikslines grupes apie projekto produktus, nušviečia projekto narių veiklą. Tikėtina tai
patraukia tikslinių grupių dėmesį ir prisideda prie rezultatų (rodiklių) pasiekimo.
Nuolat vykdomas projekto administravimas:
Mokėjimo prašymų ir pažangos ataskaitų rengimas. Per ataskaitinį laikotarpį ESFA pateikta tarpinė
ataskaita už 2005 m.(2006-01-20 d.), 4 mokėjimo prašymai, jie koreguoti ir tikslinti. Įvyko 2 valdymo grupės
posėdžiai, 2 seminarai dalykų programų kūrėjams, 1 susirinkimas su dalykų programų kūrėjais. Organizuoti
14 VP konkursai. Rengtos sutartys su paslaugų teikėjais, konsultuotasi su Fondu, atliktos biudžeto korekcijos.
Nuolatos vedama projekto finansų ir darbuotojų darbo laiko apskaita.
Socialinių partnerių informavimas. Nuolatos vyksta darbo grupės susitikimai, kuriuose aptariami
aktualūs projekto veiklų vykdymo, atsiskaitymo klausimai. Per ataskaitinius metus vyko darbo grupės
susirinkimai. Taip pat vyksta neformalios partnerių konsultacijos, diskusijos, pasitarimai el.paštu, telefonu.
Projekto ataskaitos talpinamos Interneto svetainėje http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html
Nuolat palaikomi kontaktai su ESFA.
Vykdoma nuolatinė projekto veiklos priežiūra, esant reikalui, projekto biudžeto, veiklų plano
koregavimas.
Esminiai projekto veiklų pakeitimai.
Aptariamu laikotarpiu keitėsi Paramos sutartis.
2005 m. rugsėjo 26 d. Papildomas susitarimas dėl 2005 m. kovo 16 d. Paramos skyrimo projektui „Efektyvus
profesinės karjeros projektavimas“ įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4
priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239
pakeitimo. Šalys perkėlė eilutę „Projekto finansininkas“ iš 2-osios kategorijos „Projekto vykdymo išlaidos“ į

6
1-ąją kategoriją „Projekto administracinės išlaidos“ ir pakeitė 1-osios ir 2-osios kategorijų bendrąsias išlaidų
sumas kaip numatyta naujos redakcijos priede Nr.2.
2006 m. liepos 19 d. papildomas susitarimas dėl 2005 m. kovo 16 d. Paramos skyrimo projektui „Efektyvus
profesinės karjeros projektavimas“ įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4
priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239
pakeitimo (dėl naujos biudžeto eilutės 2.1.1. „Profesijos konsultantas“ sukūrimo“)
Taip pat buvo atliktos projekto biudžeto korekcijos: ESF „Agentūra“ 2006-02-03 raštas Nr. 2006-ESF-0554
(lėšų perskirstymas tarp projekto biudžeto 2.4.1-2.4.9 eilučių).
ESF „Agentūra“ 2006-02-33 raštas Nr. 2006-ESF-0943 bei 2006-03-01 d. raštas Nr. 2006-ESF-1155 dėl
veiklų plano pakeitimo.
4. Pasiekti rezultatai
1.

1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4..
2.5.

2.6.
2.7.

Rodikliai
Projekto pasiekimo rodikliai
BPD priemonės lygmens:

Akreditavimui pateiktų
profesinio mokymo/studijų
programų skaičius
Išmokytų naudos gavėjų
skaičius veiklos pabaigoje,
iš jų:

Planuota

Pasiekta

230

206

-

99

30

0

200

206

Konsultuota studentų
Pakelta dėstytojų
kvalifikacija (projekto
vykdytojai)
Sukurta naujų darbo vietų

1000
15

48
0

2

2

Padidėjęs studentų ir
dėstytojų informuotumas
Suaktyvėjusi profesinio
konsultavimo veikla tinklo
narių tarpe (matavimo
vienetas – institucijų
skaičius)
Projekto rezultatų
rodikliai

2000

0

20

0

moterys
Projekto lygmens:
Apmokyta profesijos
konsultantų
Apmokyta studentų

Komentarai

Tikslinė grupė – studentai: apmokyti 206
studentai (žr. 4 punktą žemiau).
Tikslinė grupė - 30 profesijos konsultantų
- bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
2006 m. rudens semestre 206 LŽŪU ir
LVA studentai studijavo laisvai
pasirenkamuosius modulius: „Darbo ir
karjeros psichologiją“ (dėst.
A.Palujanskienė) studijavo LŽŪU – 42,
LVA – 27 studentai; „Karjeros
projektavimą ir valdymą (dės.
R.Adamonienė) studijavo LŽŪU 108,
LVA 29 studentai. Informacija bus
pateikta MP Nr.8
Bus pasiekta 2007 m. gruodžio mėn.
Bus pasiekta 2008 m. vasario mėn.
ESF finansuoja KC psichologės
I.Ilgavyžienės teikiamas paslaugas
(nepilna darbo diena) bei profesijos
konsultantės E.Krisiulevičiūtės etatą.
Informacija teikta 2006-03-01 Nr.4, 16
veikla, 7, 8 priedai; 2006-09-12 Nr.6 12
veikla.
Bus pasiekta 2008 m. vasario mėn.

Bus pasiekta 2008 m. vasario mėn.
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1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

Pagal BPD priedą:
Akredituotų
mokymosi/profesinio
mokymo/studijų (pirmosios
pakopos) programų skaičius
Švietimo, profesinio
mokymo, mokslo ir studijų
institucijų, gavusių Europos
Sąjungos akreditaciją,
skaičius
Projekto lygmens:
Projektuose įdarbintų
asmenų skaičius (projekto
administracinio ir
vykdančiojo personalo
darbuotojai)

Netiesiogiai projektuose
įdarbintų asmenų skaičius
(teikiantys projektams
paslaugas)

Netaikoma

Netaikoma

12

12

15

13

Pagal 1 biudžeto eilutę: įdarbinti 3
asmenys: projekto vadovas (Sigitas
Daukilas), projekto koordinatorius (Indrė
Augutienė/ją keitė Brigita Jurkienė) ir
finansininkas (Loreta Urbonaitė).
Pagal 2.1 biudžeto eilutę įdarbinti 9
asmenys: A.Pugevičius, A. Norkus, V.
Vitkauskaite I. (ji keitė Jasudavičiūtę), E.
Vaišnora, R. Domeika, K. Mažeika (jis
keitė D.Matyžiūtę – Jodkonienę), V.
Suveizdis; L. Jonaitis, A. Kuliešius..
Gavus ESF „Agentūra“ sutikimą, įdarbinta
KC profesijos konsultantė E.
Krisiulevičiūtė.
Pagal 2.2 biudžeto eilutę projekte
ataskaitinį laikotarpį dirbo (-a) šie
asmenys: 2 projekto darbuotojai: S.
Rudytė, projekto administratorė (2005-0602 d.paslaugų sutartis Nr. 44; iki 2008-02028 d.); psichologė I.Ilgavyžienė
(paslaugų sut.2006-01-17 d. Nr.3; iki
2008-02-28)
3 ekspertės J. Vaičiunaitė (autorinė
sutartis 2005-09-01 d. Nr. AI-10; galioja
iki 2005-12-31 d.), Z. Baltrėnienė
(aut.sutartis 2005-09-01 d. Nr. AI - 12;
galioja iki 2005-12-31 d.); D.
Rutkauskienė (atlyg,.paslaugų sutartis
2006-06-5 d. Nr. 120; galioja iki 2006-1231 d.)
Internetinio psl.kūrimo paslaugos:
D.Savickas (aut.sutartis 2006-03-06 d. Nr.
18/2006; nuo 2006-03-06 d. iki 2006-1231 d.)
7 dalykų programų kūrėjai: R.
Adamonienė (2006-03-24 d.paslaugų
teikimo sutartis Nr.44/2006; galioja
iki2007-03-24 d.); A. Palujanskienė
(2006-03-24 d. paslaugų teikimo sutartis
Nr. 45/2006; galioja iki 2007-03-24 d.); R.
Adamonienė (2006-05-15 d. paslaugų
teikimo sutartis Nr. 99; galioja iki 200705-31 d.); B. Krikčiūnas (2006-05-15 d.
paslaugų teikimo sutartis Nr. 98; galioja
iki 2007-05-31 d.); E. Danilevičius

8
((2006-05-15 d. paslaugų teikimo sutartis
Nr. 96; galioja iki 2007-05-31 d.); I.
Savickienė (2006-05-15 d. paslaugų
teikimo sutartis Nr. 97; galioja iki 200705-31 d.); V. Tūtlys (2006-05-15 d.
paslaugų teikimo sutartis Nr. 100; galioja
iki 2007-05-31 d.).
2007 m. bus perkamos dar 2 paslaugos.
2.3.

Įkurtas Karjeros centras

1

1

2.4.

Naujos modulinės
programos profesijos
konsultantams
Sukurti moduliai
studentams (laisvai
pasirenkamų modulių
bloke)

2

0

2

2

2.5.

LŽŪU Karjeros centras. (Informacija
teikta kartu su 2005-07-11 TMP Nr.2,
priedai 2, 3, 4)
Bus pasiekta 2007 m. balandžio mėn.
1. "Darbo ir karjeros psichologija"
(A.Palujanskienė); 2. "Karjeros
projektavimas ir valdymas"
(R.Adamonienė): mokomosios knygos,
dalykų aprašai. Šie dalykai įtraukti į
LŽŪU ir LVA laisvai pasirenkamųjų
modulių sąrašą ir dėstyti 2006 m. rudens
semestre. Informacija taip pat teikta 200603-01 TMP Nr. 4, 13 veikla; 2006-06-06
TMP Nr. 5, 4 veikla; 2006-09-12 TMP
Nr.6, 4 veikla, 3 ir 10 priedai; 2006-12-07
Nr.7, 3 veikla.
A.Palujanskienė "Darbo ir karjeros
psichologija" (recenzavo doc. dr.
J.Jakštys, LŽŪU, doc. dr. J.Kasiulis,
LKKA)‘ R.Adamonienė "Karjeros
projektavimas ir valdymas" (recenzavo dr.
R.Čiūtienė, KTU, ir dr. R.Mičiulienė,
LŽŪU). Informacija pateikta 2006-09-12
TMP Nr.6, 10 veikla priedas 7.
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.

2.6.

Parengtos metodinės
priemonės

2

2

2.7.
2.8.

Atlikti intensyvūs kursai
Suorganizuotas karjeros
dienų renginys
Atlikti seminarai

5
1

0
0

3

1

300

0

„Universiteto KC ir darbdavių
bendradarbiavimo galimybės“ 2005-0930. Dalyvavo 30 asmenų. Kiti 2 numatyti
2007 m. Informacija pateikta 2005-10-10
PA Nr.ESF-P-11, priedas Nr. ESF-P-11,
6priedas, 2005-11-10 TMP Nr. 6, 2 ir 6
veiklos.
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.

5

0

Bus pasiekta 2007 m. liepos mėn.

2.9.

2.10. Išleistas informacinis
leidinys
2.11. Sukurta elektroninio
mokymo medžiagos paketų
(WebCT aplinkoje)
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2.12. Sukurta internetinių
puslapių

1

1

2.13. Publikuota straipsnių

2

1

2.14. Sukurta duomenų bazių

2

2

KC internetinio puslapio adresas
http://karjera.lzuu.lt.
Pagr. langai: „Apie mus“ (Veikla,
Programos, Konsultacijos, Projektai,
Partneriai, DUK, Nuorodos ir kt.);
„Studentams“ (Darbo ir praktikos vietų
paieška, Programos, Konsultacijos, Darbo
rinkos naujienos, Darbo pasiūlymai,
Biblioteka, Praktikos); „Darbdaviams“
(Darbo ir praktikos vietų skelbimai, KC
paslaugos, Įmonių sąrašas);
„Absolventams“ (KC paslaugos
Absolventų klubas, Nuorodos).
Informacija teikta kartus su 2005-10-10
PA Nr. ESF-P-11, 5 priedas, 2005-11-10
TMP Nr. 3, 4 veikla.
Jagaitė R. "Karjeros planavimo paslaugos
žemdirbiams“// Ūkininko patarėjas, 2006
m. balandžio 27 d. Nr. 47 (1947).
Informacija pateikta 2006-06-06 TMP Nr.
5, 10 veikla, priedas 8.
Kitas straipsnis bus spausdinamas 2007 m.
gruodžio mėn.
KC internetiniame psl.patalpintos dvi
duomenų bazės: Darbo ir praktikos vietų
skelbimai (darbdavių skiltyje), Darbo
praktikos vietų paieška (Studentų skiltyje).
Studentai (tik registruoti LŽŪU ir LVA)
gali susipažinti su darbdavių skelbimais
apie laisvas darbo ar praktikos vietas;
atlikti paiešką pagal įvarius
klasifikatorius; formuoti savo gyvenimo
aprašymą (CV), jį koreguoti, spausdinti,
susikurti kelis CV variantus, taip pat
išsiųsti darbdaviui. Darbdaviai gali
peržvelgti virtualioje sistemoje
užsiregistravusių studentų CV ir išsiųsti
darbo pasiūlymą studentui, kurio patirtis ir
kompetencijos geriausiai atitinka
keliamiems reikalavimams; formuoti
darbo ir praktikos skelbimus, juos
koreguoti, atsispausdinti; atlikti paiešką
studentų CV duomenų bazėje pagal
klasifikatorius.
Informacija teikta kartu su 2006-03-01
TMP Nr.4, 13 veikla, 3 priedas; 2006-0606 TMP Nr.5, 6, 7 veiklos; 2006-09-12
TMP Nr.6, 6 veikla; 2006-12-07 TMP Nr.
7, 4 veikla, 3 priedas.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų
Projekto rezultatai siekiami pagal tai, kaip suplanuota projekto paraiškoje. Per pirmuosius projekto
metus pasiekti du realūs rezultatai – įkurtas Karjeros centras ir sukurtas jo internetinis puslapis.
Kiti suplanuoti rezultatai bus akivaizdūs antrųjų ir trečiųjų projekto metų pabaigoje.
Šiuo metu neplanuojami nukrypimai nuo veiklos plano. Projekto administravimo grupė atidžiai seka
veiklos plano įgyvendinimą ir deda pastangas užtikrinti suplanuotų rezultatų pasiekimą.
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2006 metai
Projekto rezultatai siekiami pagal tai, kaip suplanuota projekto paraiškoje.
Apmokyta daugiau studentų nei buvo planuota: 206 vietoje planuotų 200. Tai rodo, kad karjeros
projektavimo dalykai yra aktualūs ir patrauklūs studentams.
Kol kas mažai konsultuota studentų – tik 48 iš planuotų 1000. Taip yra dėl, mūsų manymu, šių
priežasčių:
1)
studentų konsultacijų laikas yra ribotas: šių paslaugų jiems neteikiame vasaros atostogų metu (3
mėn.) bei sesijų metu (dar apie 4 mėn.), nes praktika parodė, kad tuo metu „karjeros dalykai“
studentams nerūpi;
2)
konsultacijos –praktiniai užsiėmimai vyksta mažomis grupėmis, t.y., ne daugiau kaip 15
studentų. Tik tokiu būdu galima pasiekti norimo rezultato: ugdyti jų gebėjimus pažinti ir
tobulinti save, bendravimą ir t.t
3)
studentai nėra labai aktyvūs, dažnai į mokymus ar renginius registruojasi daugiau studentų,
tačiau realiai jų ateina daug mažiau. Su studentų neaktyvumo problema susiduria ir kiti
universitetiniai karjeros centrai.
Todėl manome, kad šis skaičius gali būti mažesnis nei planuota. Kita vertus daug informacijos dedama į
KC Interneto puslapį, taip pat - ir parengtos metodinės priemonės, kurios yra naudingos studentams ir
prieinamos iš bet kurio kompiuterio. Apsilankymų KC puslapyje skaičius yra nemažas. Be to, skatiname
studentus konsultuotis ir el.paštu, kas jiems turbūt yra patogiau. Tačiau ši priemonė dar sunkiai prigyja.
Studentai bus kviečiami naudotis KC paslaugomis prieš karjeros dieną;šiam renginiui planuojamos specialios
priemonės. Tačiau prognozuoti jų aktyvumą yra labai sunku.
Kiti suplanuoti rezultatai bus pasiekti tokie, kaip planuoti.

5. Įgyvendintos projekto veiklos sritys
Eil.
Veiklos pavadinimas
Planuotas
Nr.
įgyvendinimo
laikas
1.
Karjeros centro LŽŪU 2005 m. kovas
įkūrimas

2.

Projekto partnerių
veiklų tikslinimo
seminaras

2005 m.
balandis

Faktinis
įgyvendinimo
laikas
2005 m.
gruodis

2005 m.
balandis

Komentarai
2005 m. rugsėjo 29 d. įvyko oficialus
LŽŪU Karjeros centro atidarymas,
kuris vyko parodos „Žemės ir miškų
ūkio paroda Lietuvos Agro panorama
2005“. Informacija teikta kartu su PA
2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 8 priedas.
Atidarymo iškilmėse dalyvavo žemės
ūkio ministrė K. Prunskienė, šalies
aukštųjų mokyklų rektoriai, socialinių
partnerių atstovai, kiti kviestiniai
svečiai. Jiems buvo aprodytos KC
patalpos, trumpai pristatyta KC veiklos
koncepcija, supažindinta su BPD 2.4
priemonės projektu.
2005 m. balandžio 22 d. įvyko
partnerių susitikimas LŽUU. Pristatytas
projektas, patikslintos ir suderintos
veiklos, aptarti projekto
administravimo, valdymo, finansiniai ir
kt. klausimai. Dalyvavo LŽŪU, LVA,
LR ŽŪR atstovai. Informacija pateikta
kartu su 2005-07-11 d. MP Nr.2.
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3

KC veiklos plano
galutinis parengimas ir
dokumentų paruošimas

2005 m. kovas
- lapkritis

2005 m. kovas gruodis

4.

Projekto eksperto
seminaras ir
konsultacijos KC
veiklos strategijos
klausimais

2005 m.
birželis lapkritis

2005 m.
rugsėjis –
lapkritis

KC vizijos ir misijos išdėstymas bei
detalus veiklos (priemonių) planas
baigtas kurti lapkričio mėn., viešai
pristatytas 2005 m. gruodžio 20 d.
LVA. Jame dalyvavo 25 asmenys. KC
strategiją kūrė projekto darbo grupė:
S.Daukilas, R.Domeika, I.Augutienė,
A.Pugevičius,
V.Vitkauskaitė,
A.Norkus, V, Suveizdis, J. MatyžiūtėJodkonienė, E.Vaišnora; konsultavo
R.Mičiulienė. KC veiklos planas apima
detalųjį veiklos (priemonių) planą;
susistemintą
KC veiklos modelių
analizę, studentų apklausos ataskaitą,
KC
veiklos
SSGG
analizę,
bendradarbiavimo su darbdaviais ir
darbo biržomis gaires. Šis planas buvo
parengtas po seminarų su projekto
ekspertėmis
Z.Baltrėniene
ir
J.
Vaičiūnaite, ir joms konsultuojant.
Veikla vėlavo dėl pirkimų plano
patvirtinimo ir asmens, atsakingo už
projekto priežiūrą keitimo procedūrų.
Veiklos terminas buvo pratęstas.
Informacija teikta kartu su PA 200510-10, Nr. ESF-P-11, 1, 2, 3 priedai;
MP 2005-11-10 d. Nr. 3, priedai Nr.1.3,
1.4; ĮTA 2006-01-20d. Nr.1, 5,6
priedai.
2005 m. rugsėjo 30 d. įvyko seminaras
„Universiteto
KC
ir
darbdavių
bendradarbiavimo galimybės“, kuriame
pagrindinį pranešimą skaitė ekspertė
J.Vaičiūnaitė. Seminare dalyvavo 30
asmenų. Informacija teikta kartu su PA
2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priedas.
2005 m. lapkričio 11 d. įvyko
seminaras „Karjeros centro strateginiai
orientyrai: vartotojų poreikiai, paslaugų
projektavimas ir bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.“, seminarą vedė
ekspertė Z. Baltrėnienė; dalyvavo
projekto darbo grupė (7 asmenys).
Informacija teikta kartu su ĮTA 200601-20 d. Nr. 1, priede 2.
2005 m. lapkričio 25 d. įvyko
seminaras „KC veiklos modelis ir
teikiamų paslaugų įvairovė“, ekspertė
J.Vaičiūnaitė; dalyvavo projekto darbo
grupės 8 nariai. Informacija teikta kartu
su MP 2006-03-01 d. Nr.4.
Ekspertų paslaugos buvo pirktos viešo
konkurso būdu; su ekspertais sudarytos
autorinės sutartys.
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5

Viešo konkurso KC
personalui
organizavimas

2005 m. gegužė
- birželis

2005 m. gegužė
- liepa

6

KC biuro baldų ir
technikos viešųjų
pirkimų organizavimas

2005 m. gegužė
- spalis

2005 m. gegužė
– lapkritis

7.

KC internetinio
puslapio sukūrimas

2005 m.
birželislapkritis

2005 m.
birželisgruodis

Veikla vėlavo dėl užsitęsusių pirkimo
plano derinimo procedūrų, taip pat dėl
objektyvių priežasčių (atostogų,
eksperčių ligos). Teko koreguoti veiklų
grafiką (informacija pateikta su MP
2005-07-11 d. Nr.2) ir seminarų
organizavimą perkelti vėlesniam laikui.
Projekto administratoriaus paslaugos
pirktos įprastos komercinės praktikos
būdu. Su S.Rudyte 2005-06-02 d.
sudaryta paslaugų teikimo sutartis
Nr.44, kuri galioja iki 2008-02-028 d.).
Paskirtas projekto finansininkas, dirba
pagal darbo sutartį. Jo paslaugos
perkeltos iš 2.2 į 1.3 biudžeto eilutę
(Sutarties keitimas 2005-06-13 Nr.
ESF-541). Ši veikla vėlavo, nes
paramos sutartis pasirašyta kovo mėn.,
užtruko sutarties keitimas.
Informacija teikta 2005-07-11 MP
Nr.2, 1.6 veikla; 2006-01-20 ĮTA Nr.1,
4 veikla.
Iki 2005 m. rugsėjo mėn. buvo nupirkti
ir sumontuoti biuro baldai ir stalai.
Nupirkta biuro technika: multimedija,
daugiafunkcinis kop. aparatas, telfaksas. Įvyko 2 kompiuterių VP atviri
supaprastinti konkursai. Kompiuteriai
įsigyti
2005 m. lapkričio mėn.
Informacija teikta 2006-01-20 ĮTA Nr.
1, 7-9prieduose. Veikla vėlavo dėl
užsitęsusių VP konkursų.
Pagal įprastą komercinę praktiką buvo
pirktos UAB V3studija paslaugos. Pagr.
langai: Apie mus (Veikla, Programos,
Konsultacijos, Projektai, Partneriai,
DUK, Nuorodos ir kt.); Studentams
(Darbo ir praktikos vietų paieška,
Programos, Konsultacijos, Darbo rinkos
naujienos, Darbo pasiūlymai,
Biblioteka, Praktikos); Darbdaviams
(Darbo ir praktikos vietų skelbimai, KC
paslaugos, Įmonių sąrašas);
Absolventams (KC paslaugos
Absolventų klubas, Nuorodos).
Internetinis puslapis
(http://karjera.lzuu.lt) patalpintas LŽŪU
serveryje. Veikla šiek tiek užtruko dėl
LŽŪU serverio instaliavimo darbų.
Informacija teikta kartus su 2005-10-10
PA Nr. ESF-P-11, 5 priedas, 2005-1110 TMP Nr. 3, 4 veikla.
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8.

Bendradarbiavimo su
darbdaviais strategijos
kūrimas

2005 m.
birželis - spalis

2005 m. birželis
- lapkritis

9.

KC pristatymo
darbdaviams
seminaras

2005 m.
rugsėjis - spalis

2005 rugsėjis

10.

Partnerių seminaras
veiklos rezultatų
aptarimui

2005 m.
lapkritis

2005 gruodis

11.

Bendradarbiavimo su
darbo biržomis darbo
plano parengimas

2005 m. liepa lapkritis

2005 m. liepa lapkritis

12.

Darbuotojų atostogos

2005 m.
lapkritis gruodis

-

Iki 2005 liepos mėn. buvo parengtas
bendradarbiavimo su darbdaviais
strategijos kūrimo veiklos planas ir
veiksmų programa. Vėliau strategija
buvo patikslinta ir pristatyta seminaro
"Universiteto KC ir darbdavių
bendradarbiavimo galimybės“ metu,
įvykusio 2005 m. rugsėjo 30 d.
Strategija yra dalis bendros KC
strategijos, kuri užbaigta 2005 m.
lapkričio mėn. Veikla užsitęsė, nes KC
strategija galutinai buvo parengta
lapkričio mėn., pristatyta gruodžio mėn.
Informacija teikta kartus su PA 200510-10, Nr. ESF-P-11, 6 priede; 200601-20 d. ĮTA Nr. 1, 5 priede.
Seminaras "Universiteto KC ir
darbdavių bendradarbiavimo
galimybės" įvyko 2005-09-30 d. LŽŪU.
Pranešimus skaitė: doc. Dr. Sigitas
Daukilas, projekto vadovas; Indrė
Jasudavičiūtė, projekto partnerio LR
Žemės ūkio rūmų atstovė; dr. Jolanta
Vaičiūnaitė, VU KC direktorė.
Dalyvavo 30 dalyvių. Informacija teikta
kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11,
6 priedas.
2005 m. gruodžio 20 d. įvyko partnerių
seminaras „Karjeros centro strategijos
pristatymas“. Partnerių seminaro metu
buvo pristatyta sukurta KC veiklos
strategija, kuri yra vienas iš svarbesnių
I veiklos etapo pasiekimų. Veikla
vėlavo, nes dėl didelio užimtumo buvo
sunku suderinti laiką. Informacija teikta
ĮTA 2006-01-20 d., Nr. 1, 3 priedas.
Tai karjeros centro veiklos strategijos
integrali dalis.
Iki 2005m. spalio pradžios buvo
parengtos galimo KC bendradarbiavimo
su darbo biržomis metmenys
(informacija teikta kartu su PA 200510-10, Nr. ESF-P-11, 7 priedas). Vėliau
gairės buvo patikslintos. Karjeros
centro bendradarbiavimo su darbo
biržomis gairės pateikiamos ĮTA 200601-20 d. Nr. 1, 1, 6 priedai..
Neįvyko, nes reikėjo užbaigti
strategijos kūrimą, surengti partnerių
susitikimą, planuoti kitas veiklas.
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Paslaugos pirktos atviro supaprastinto
pirkimo būdu. Skelbimas apie
supaprastintą pirkimą užregistruotas VP
tarnyboje 2005-12-29 d., konkursas
įvyko 2006-01-19 d.. Su paslaugos
teikėja Aldona Palujanskiene, kuri kuria
dalyko "Darbo ir karjeros psichologija"
programą 2006-03-24 d. sudaryta
paslaugų teikimo sutartis Nr. 44/2006;
su paslaugos teikėja Rūta Adamoniene,
kuri kuria dalyko "Karjeros
projektavimas ir valdymas" programą,
2004-03-24 d. sudaryta paslaugų
teikimo sutartis Nr.45/2006. Veikla
užtruko dėl užsitęsusių VP dokumentų
rengimo procedūrų ir jų derinimo
(Informacija pateikta PA 2005-10-10,
Nr. ESF-P-11, 8 veikla; 2005-11-10 MP
Nr.3, 8 veikla; 2006-01-20 ĮTA Nr.1,
14 veikla; 2006-03-01 MP Nr 4., 8 ir 13
veiklos;).
Tęstinė veikla. Aptarta sąvado
koncepcija, numatyta struktūra.
Numatoma baigti 2006 m. balandžio
mėn..
Tyrimą atliko darbo grupės nariai
A.Norkus ir V. Vitkauskaitė (ŽŪR).
Anketos išplatintos 31 ž. ū. mokykloje /
prof. rengimo centre, į anketas atsakė
24 direktoriai bei 38 profesijos
mokytojai. Tyrimo duomenys rodo, kad
didelė dalis respondentų neturi
specialaus profesijos konsultanto
pasirengimo (40 proc.), net 69 proc.
pageidautų kelti šios srities
kvalifikaciją. Labiausiai jiems reikėtų
karjeros valdymo ir planavimo (43
proc.) bei psichologinių žinių (24
proc.)
Informacija pateikiama 2006-01-20 d.
ĮT Nr. 1, 4 priedas, 16 veikla; 2006-0301 MP Nr.4, 10 veikla.
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2-jų modulių sukūrimo
viešųjų pirkimų
vykdymas

2005 m.
liepa/spalis

2005 m.
rugsėjis – 2006
m. sausis

14.

Žemdirbiškų profesijų
sąvado parengimas

2005 m.
lapkritis – 2006
m. balandis

2005 m.
gruodis – 2006
m. balandis

15.

Profesijos konsultantų
poreikių tyrimas
(anketų sudarymas,
apklausos vykdymas,
ataskaitos parengimas)

2005 m.
rugsėjis gruodis

2005 m.
rugsėjis gruodis
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Mokėjimų prašymų
rengimas ir socialinių
partnerių informavimas

2005m. kovas gruodis

2005m. kovas gruodis

Parengti 3 mokėjimų prašymai, 2 pažangos
ataskaitos.
Įvyko 2 partnerių susitikimai, 3 darbo
grupės susirinkimai.
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Valdymo grupės narių
susirinkimas

2006 m. sausis,
2006 m.
birželis-liepa

2006 m. sausis,
2006 m. liepa

2006-01-17 d. įvyko Valdymo grupės
narių susirinkimas. Dalyvavo visi 4
nariai. Buvo pritarta projekto tarpinei
ataskaitai bei duotas sutikimas paramos
Sutarties keitimui. Informacija teikta
2006-03-01 d. MP Nr.4, 2 priedas, 11
veikla.

2006 metai

15

18.

Metodinės ir kitos
literatūros bei
reikalingos medžiagos
įsigijimas

2006 m.
balandis/ spalis

2007 m. vasaris

19.

Psichodiagnostinių
testų, metodikų
įsigijimas

2006 m.
balandis/ spalis

2007 m. gegužė

2006-07-17 d. vyko Valdymo grupės
posėdis virtualiu būdu. Projekto
administratorė S.Rudytė išsiuntė VG
nariams posėdžio darbotvarkę ir
pagrindinius pranešimus. Buvo
svarstomi projekto lėšų panaudojimas
2006 m. sausio - birželio mėn. ir
projekto veiklų vykdymo
savalaikiškumas. Visi grupės nariai (4)
pritarė projekto administravimo grupės
pateiktai ataskaitai už 2006 m. pirmą
pusmetį. Informacija teikta 2006-09-12
MP Nr.6, 1 priedas, 1 veikla.
Numatoma veiklos pabaiga 2008 m.
vasaris.
Veikla buvo perkelta iš 2005 į 2006
metus (2006-01-27 raštas Nr. ESF-P16; Fondo atsakymas: 2006-02-13
raštas Nr.2006-ESF-0943).
2006 m. rugpjūčio mėn. pagal įprastą
komercinę praktiką iš knygyno
"Pegasas" nupirkta 10 KC reikalingų
knygų Išnagrinėta Lietuvos knygynų
pasiūla bei peržiūrėti užsienio leidyklų
tinklalapiai ir atrinkta reikalinga
literatūra. Veikla vėluoja dėl objektyvių
priežasčių: Universitete pradėjus
vykdyti daugiau projektų, keitėsi
pirkimų tvarka. Po atviro supaprastinto
konkurso, kuris truko 3 mėn., gruodžio
mėn. buvo sudaryta sutartis su UAB
"Humanitas". Likusios knygos jau
užsakytos. Informacija pateikta kartu su
2006-06-06 MP Nr.5, 2 veikla, 200609-12 MP Nr.6, 66 priedas, A1 lentelė,
2 priedas. Veiklą numatoma baigti 2007
m. vasario mėn.
Veikla buvo perkelta iš 2005 į 2006
metus (2006-01-27 raštas Nr. ESF-P16; Fondo atsakymas: 2006-02-13
raštas Nr.2006-ESF-0943).
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
konsultuotasi su VU, VDU ir KU
psichologijos katedromis bei Lietuvos
psichologų asociacija. Aukštųjų
mokyklų studentų karjeros
konsultavimo poreikius atitinkančių
testų šalyje nėra sukurta ar adaptuota.
Pagal įprastą komercinę praktiką iš
JAV firmos "Psychological Assessment
Resources, Inc" (PAR) įsigyti 3 testai:
NEO PI-R klausimynas asmenybės
bruožams ir jų ryšiams matuoti; Career
Thoughts Inventory - konsultavimo
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20.

Karjeros projektavimo
laisvai pasirenkamų 2jų dalykų programų
kūrimas ir
integravimas į LŽŪU ir
LVA bakalauro studijų
programą

2006 m. sausis
- gruodis

2007 m. sausis

poreikiui ir problemai identifikuoti bei
Career Design Scale - karjeros
intervencijų ir karjeros svyravimų
pasekmių įvertinimui.Kadangi Career
Thoughts Inventory ir Career Design
Scale testų nėra lietuvių kalba, 200701-11 d. raštu Nr.(11)-04-42 prašome
„Agentūros“ leisti už likusią pinigų
sumą adaptuoti šiuos testus ir manome,
jog reikėtų nuo 3 iki 6 mėn. testų
adaptavimui. Pritarus testų
adaptavimui, numatoma veiklos
pabaiga būtų 2007 m. gegužė.
Informacija teikta kartu su 2006-06-06
MP Nr. 5, 3 veikla; 2006-09-12 TMP
Nr.6, 3 veikla; 2006-12-07 MP Nr.7, 1
priedas, 2 veikla.
Atviro supaprastinto konkurso būvu
nupirktos dalykų programų kūrimo ir
dėstymo paslaugos. Su paslaugų
teikėjomis R.Adamoniene ir
A.Palujanskiene sudarytos paslaugų
sutartys. VP konkursą vykdė projekto
administravimo grupė.
Sukurti du laisvai pasirenkamieji
karjeros planavimo dalykai (dalyko
aprašas, mokymo medžiaga, metodinės
priemonės) LVA ir LŽŪU studentams:
„Darbo ir karjeros psichologija“ (dėst.,
doc. dr. A.Palujanskienė), „Karjeros
projektavimas ir valdymas“ (dėst. doc.
dr. R.Adamonienė). Šie dalykai įtraukti
į LŽŪU ir LVA pagrindinių studijų
programas kaip laisvai pasirenkamieji
moduliai Už dalykų programų
įtraukimą į laisvai pasirenkamųjų
modulių sąrašą buvo atsakingi S.
Daukilas (LŽŪU) ir V. Suveizdis
(LVA) ir buvo dėstomi 2006/07 m.m.
rudens semestre. „Darbo ir karjeros
psichologiją“ studijavo LŽŪU – 42,
LVA – 27 studentai; „Karjeros
projektavimą ir valdymą studijavo
LŽŪU 108, LVA 29 studentai. Liko
parengti dalyko vertinimo ataskaitas.
Dalykų aprašai svarstomi Universiteto
metodinėje komisijoje. Veikla užtruko,
nes aukštosiose mokyklose sesija
(studentų atsiskaitymai) – sausio mėn.,
užsitęsė svarstymai metodinėje
komisijoje. Planuojama veiklą baigti
2007 m. sausio mėn.
Informacija taip pat teikta 2006-03-01
MP Nr. 4, 13 veikla; 2006-06-06 MP
Nr. 5, 4 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6,
4 veikla, 3 ir 10 priedai; 2006-12-07
Nr.7, 2 priedas, 3 veikla.
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21.

Žemdirbiškų profesijų
sąvado parengimas

2006 m. sausis

2006 m. gegužė

22.

Projekto partnerių
susirinkimas

2006 m.
gruodis

-2007 m.
vasaris

Žemdirbiškų profesijų sąvadą parengė
ŽŪR atstovai, darbo grupės nariai
A.Norkus, V. Vitkauskaitė. Prie Sąvado
rengimo prisidėjo V.Suveizdis (LVA),
S.Daukilas, I.Augutienė (LŽŪU).
Sąvadas skirtas profesijos
konsultantams ir profesiją bei profesinę
karjerą besirenkantiems asmenims; jo
tikslas - padėti nustatyti išsilavinimo
lygio santykį su profesinės karjeros
perspektyvomis. Įvade pateikiami
priemonės tikslai, pagrindinės sąvokos.
Medžiaga apie žemdirbiškas profesijas
suskirstyta į 3 išsilavinimo lygius:
profesinio mokymo, neuniversitetinių ir
universitetinių studijų. Kiekviename
išsilavinimo lygyje nurodyta: 1) studijų
kryptis, 2) įgyjama profesija/profesinė
kvalifikacija, 3) išsilavinimo pakopa
(mokymosi trukmė m.), 4)
kompetencijos, 5) galima profesinė
veikla. Sąvadą įvertino (recenzavo)
Vilkijos žemės ūkio mokyklos
mokymo skyriaus vedėjas A. Kelečius,
šios mokyklos Tarybos pirmininkas
P.Petrukaitis bei Žemaitijos kolegijos
Technologijų fakulteto dekanas P.
Kirklys. Sąvadas bus naudojamas KC
veikloje.
Veikla buvo pratęsta, nes papildomo
laiko prireikė Sąvadui perkelti į
elektroninę formą (adresas:
http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/
2-1.html). Tai atliko projekto
informatikas E.Vaišnora. Elektroninė
Sąvado forma nebuvo numatyta
projekto paraiškoje, tačiau tokia
pateikimo forma yra efektyvesnė,
šiuolaikiškesnė.
Informacija pateikta 2006-01-20 ĮTA
Nr.1, 15 veikla; 2006-03-01 MP Nr.4, 1
priedas, 10 veikla; 2006-06-06 d. MP
Nr.5, 1 priedas, 5 veikla; 2006-09-12 d.
MP Nr. 6, 4 priedas, 5 veikla. .
Neįvyko, nes gruodžio mėnuo buvo
intensyvių atsiskaitymų (sukurtų
dalykų, eksperto paslaugų ir t.t.;
intensyvių kursų organizavimas ir kt.)
metas. Planuojama perkelti į 2007 m.
vasario mėn., pasibaigus kursams.
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23.

Duomenų bazių
sukūrimo viešųjų
pirkimų organizavimas

2006 m. sausis
- vasaris

2006 m. sausis kovas

24.

Darbdavių ir studentų
duomenų bazių
kūrimas

2006 m. kovas
- spalis

2006 m. kovas spalis

25.

Profesijos konsultanto
5 dalykų programų
sukūrimo ir dėstymo
paslaugų VP
vykdymas, dalykų
(modulių) kūrimas

2006 m. sausisgruodis

2007 m. kovas

2006 m. sausio mėn. buvo rengiama
duomenų bazių sukūrimo techninė
užduotis (užduotį rengė projekto
informatikas E.Vaišnora ir
administravimo grupė). Skelbimas apie
supaprastintą pirkimą- apklausą
paskelbtas 2006 m. vasario 2 d., VP
komisijos posėdis įvyko 2006 m.
vasario 14 d. 2006-03-06 d. pasirašyta
autorinė sutartis Nr.18/2006 su
paslaugos teikėju D. Savicku.
Informacija pateikta 2006-03-01 MP
Nr.4, 3 priedas, 14 veikla; 2006-06-06
d. MP Nr.5, 4 priedas, 6 veikla.
Subranga. Duomenų bazės buvo
kuriamos pagal autorinę sutartį su D.
Savicku (žr. 22 veiklą). Sukurtos ir KC
internetiniame psl.patalpintos dvi
duomenų bazės: Laisvų darbo ir
praktikos vietų skelbimai
(Darbdaviams), Laisvų darbo praktikos
vietų paieška (Studentams). DB
testuotos rugsėjo mėn., spalio mėn.
vyko taisymai, nuo spalio pab. DB gali
registruotis LŽŪU ir LVA studentai bei
darbdaviai. Per 3 mėn. (spalis-gruodis)
DB registravosi 16 darbdavių, jie
pateikė 19 darbo/praktikos skelbimų.
Šiuo metu yra užsiregistravę 78
studentai. DB reklamuota parodos
„Lietuvos Agro panorama 2006“, kuri
vyko LŽŪU spalio 5-7 d., metu
laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų,
kitų renginių metu. DB nuolatos prižiūri
projekto informatikas E.Vaišnora.
Informacija teikta kartu su 2006-03-01
TMP Nr. 4, 13 veikla, 3 priedas; 200606-06 d. MP Nr.5, 7 veikla; 2006-09-12
d. MP Nr.6, 6 veikla; 2006-12-07 Nr.7,
4, 8 veiklos.
Veiklų grafiko pakeitimai derinti su
Fondu (Fondo 2006-02-13 d. raštas
Nr.2006-ESF-0943).
Atviro supaprastinto VP konkurso
organizavimui buvo numatyti 3 mėn.,
tačiau veikla užtruko dėl ilgų
dokumentų derinimo procedūrų.
Sausio-vasario mėn. parengta VP atviro
supaprastinto konkurso techninė
specifikacija, pirkimo sąlygos
neoficialiai suderintos su „ESF
Agentūra“ Skelbimas apie atvirą
supaprastintą pirkimą registruotas VP
tarnyboje 2006-02-24 d.; VP konkursas
įvyko 2006-03-22 d.
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26.

Eksperto paslaugų
pirkimas; seminaras
Profesijos konsultanto
dalykų programų
kūrėjams, jų
konsultavimas

2006 m.
balandis gruodis

2006 m.
balandis gruodis

Konkurso laimėtojai (paslaugų
teikėjai): R.Adamonienė „Profesinės
karjeros konsultavimas“, B.
Krikščiūnas „Profesinio ugdymo
metodologija“, I.Savickienė „Karjeros
projektavimo metodikos“, V. Tūtlys
„Darbo rinka ir profesijų raida“, E.
Danilevičius „Profesinės karjeros
projektavimo metodologiniai
pagrindai“. Su paslaugų teikėjais
sudarytos paslaugų sutartys, kurių
projektai suderinti su Fondu (2006-0419 d. raštas Nr.ESF-P-25).
Informacija teikta 2006-03-01 d. MP
Nr.4, 15 veikla; 2006-06-06 d. MP
Nr.5, 8 veikla, 5 priedas.
Nr.5, 8 veikla, 6 priedas; 2006-12-07
Nr.7, 4 priedas, 5 veikla.
9 mėn. buvo skirti dalykų programų
kūrimui. 2006-04-19 d. įvyko paslaugų
teikėjų ir projekto administravimo
grupės susitikimas kuriame buvo
aptartos dalykų programų kūrimo
techninės sąlygos. Dalykų programų
kūrėjai dirbo savarankiškai, juos
konsultavo ekspertė D.Rutkauskienė
(žr.24 veiklą). Iki gruodžio mėn. pab.
sukurta: 95 proc. „Profesinės karjeros
konsultavimo“ dalyko medžiagos
(R.Adamonienė); 95 proc. dalyko
„Profesinio ugdymo metodologija“
medžiagos (B.Krikščiūnas), 95 proc.
„Karjeros projektavimo metodikos“
(I.Savickienė), 95 proc. „Darbo rinka ir
profesijų raida“ (V.Tūtlys) medžiagos,
95 proc. dalyko „Profesinės karjeros
projektavimo metodologiniai pagrindai“
medžiagos. (E.Danilevičius) (bus
pateikta MP Nr.8). Liko naujai sukurtus
dalykus išdėstyti eksperimentinei
profesijos konsultantų grupei, juos
įvertinti ir aprobuoti (recenzuoti);
pataisyti medžiagą pagal vertinimo
duomenis ir recenzentų pastabas.
Informacija teikta 2006-06-06 MP
Eksperto paslaugos pirktos įprastos
komercinės praktikos būdu. Konkurso
sąlygose buvo akcentuojami
interaktyvūs mokymo metodai
tradiciniu ir nuotoliniu būdu. Konkursas
įvyko gegužės 25 d. Konkurso
laimėtoja pripažinta D.Rutkauskienė,
KTU ITPI Distancinio mokymo centro
docentė (2006-06-05 d. Atlygintinų
paslaugų sutartis Nr.120). Birželio
mėn.įvyko dalykų programų kūrėjų
kvalifikacijos tobulinimo seminarai
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27.

Sukurtos metodinės
medžiagos išleidimas

2006 m. liepa spalis

2006 m. lieparugsėjis

28.

Straipsnis spaudoje

2006 m.
balandisgegužė

2006 m.
balandis

„Tradicinės interaktyvios mokymosi
metodikos“ (birž.28 d.) ir „E-mokymosi
pedagoginės technologijos“ (birž. 29
d.),kuriuos vedė doc.D.Rutkauskienė.
.Seminaruose dalyvavo 11 dalyvių.
Liepos-gruodžio mėn. ekspertė
individualiai konsultavo dalykų
programų kūrėjus (bus pateikta MP
Nr.8). Veikla baigta.
Informacija teikta 2006-06-06 MP Nr.
5, 9 veikla, 7 priedas; 2006-09-12 Nr.6,
9 veikla, 6 priedas; 2006-12-07 Nr. 7, 6
veikla, 5 priedas.
Išleistos 2 metodinės priemonės:
A.Palujanskienė „Darbo ir karjeros
psichologija“ (recenzavo doc. dr.
J.Jakštys, LŽŪU, ir doc. dr. J.Kasiulis,
LKKA) ir R.Adamonienė „Karjeros
projektavimas ir valdymas“ (recenzavo
dr. R.Čiūtienė, KTU, ir dr.
R.Mičiulienė, LŽŪU). Metodinės
priemonės apsvarstytos LŽŪU Kaimo
kultūros instituto Metodinės komisijos
2006-07-05 d. posėdyje (protokolo
kopija pridedama). Leidybos ir
spausdinimo darbus atliko UAB
„Judex“ (paslaugos pirktos atviro
supaprastinto konkurso būdu).
Pasikeitus pirkimo būdui ir dėl to
išaugus leidybos įkainiams, padidėjo ir
metodinių leidinių išleidimo kaštai. Dėl
to 2006-08-08 d. raštu Nr.(11)-04-787
buvo prašoma „ESF Agentūros: leisti
perkelti sutaupytas „4 modulio
pirkimo“ lėšas į metodinių priemonių
leidybos eilutę. Leidimas buvo gautas.
Informacija pateikta 2006-09-12 MP
Nr.6, 10 veikla, 7 priedas; Nr.7,
7veikla.
Įprastos komercinės praktikos būdu
pirktas užsakomasis straipsnis
„Ūkininko patarėjuje“. Str. „Karjeros
planavimo paslaugos žemdirbiams“
(aut. korespondentė R.Jagaitė) skirtas
informuoti plačiąją visuomenę (regionų
gyventojus) bei atkreipti profesijos
mokytojų rajonuose, rajonų centruose
dėmesį į rengiamą Profesijos
konsultanto programą (programos
populiarinimas). Straipsnis
atspausdintas laikraštyje „Ūkininko
patarėjas“ 2006 m. balandžio 27 d. Nr.
47 (1947). Informacija teikta kartu su
2006-06-06 MP Nr.5, 10 veikla, 8
priedas.
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29.

Studentų informavimas
LŽŪU ir LVA
informavimo
priemonėse

2006 m.
rugsėjis-spalis

2007 m. vasaris

30.

Absolventų
įsidarbinimo tyrimo
metodikos parengimas

2006 m. spalisgruodis

2007 m.
vasaris

LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ 2006 m.
spalio mėn. Nr. 6 išspausdinti 2
straipsniai, skirti studentų informavimui
apie KC paslaugas. Straipsnyje
„Studentų poreikių karjeros
projektavimo paslaugoms tyrimas“ (aut.
E.Krisiulevičiūtė, A.Pugevičius)
pristatomi anketinės apklausos
duomenys, kuriais remiantis bus
sudaryta karjeros projektavimo
gebėjimų ugdymo programa.
Straipsnyje „Jau galima registruotis
laisvų darbo vietų paieškos duomenų
bazėje“ (aut. R.Mičiulienė) pristatomos
pagal projekto veiklą sukurtos duomenų
bazės. LVA laikraštis išleidžiamas kas
2 mėn. Į spalio mėn. numerį
informacijos nespėta paduoti (nebuvo
apibendrinti duomenys), o gruodžio
numeris skirtas artėjančioms šventėms
(neliko vietos). Planuojama, jog
straipsnis bus patalpintas sausio mėn.
Veiklą planuojama baigti iki 2007 m.
vasario mėn.
Informacija teikta kartu su 2006-12-07
MP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas.
Darbo grupė, kurią sudarė S.Daukilas,
A.Pugevičius, V.Suveizdis parengė
absolventų įsidarbinimo tyrimo
metodiką, kurią sudaro apklausos
anketos (skirtas darbdavių nuomonei
apie parengtų specialistų lygį
išsiaiškinti (V.Suveizdis) bei nustatyti
studentų, baigusių aukštąją mokyklą
prieš pusę ir daugiau kaip po pusės
metų, įsidarbinimo lygį (S.Daukilas,
A.Pugevičius, prisidėjo KC direktorė
R.Mičiulienė), apklausų imties
nustatymas bei apklausų organizavimo
aprašymas. Šiai veiklos daliai skiriama
40 proc. veiklos laiko. Tikimasi
informaciją apie įsidarbinusius LVA ir
LŽŪU specialistus gauti iš Darbo
biržos. Šia kryptimi toliau ir bus
dirbama. Veikla vėluoja dėl to, kad
daug laiko ir pastangų buvo skirta
kitoms projekto veikloms.
Informacija teikta kartus su 2006-12-07
Nr.7, 9 veikla, 7 priedas.

22
31.

Profesijos konsultantų
(pedagogų) intensyvių
kursų grupės
formavimas

2006 m.
rugpjūtisrugsėjis

2006 m.
rugsėjis
gruodis

32.

Profesijos konsultantų
(pedagogų) intensyvių
kursų vykdymas

2006 m. spalis –
2007 m. kovas

2006 m. spalis –
2007 m. kovas

33.

Profesijos konsultanto
studijų programos
sukūrimo viešųjų
pirkimų vykdymas

2006 m.
lapkritis gruodis

2006 m.
gruodis

Veikla vėlavo. Už ją atsakingas
projekto partneris - Kaimo plėtros
profesinio mokymo įstaigų asociacija
(buv. Aukštesniųjų žemės ūkio
mokyklų ir žemės ūkio mokyklų
direktorių asociacija. ESF agentūra
informuota 2006-10-16 d. raštu Nr.
ESF-P-29). Informacija apie būsimus
kursus išsiuntinėta daugiau nei į 70
profesinio rengimo įstaigų ir kolegijų.
Sudarytas preliminarus dalyvių sąrašas
vėliau jis patikslintas (bus pateikta MP
Nr.8). Gruodžio pab. suformuota 30
mokytojų (profesijos konsultantų)
grupė, kaip ir buvo planuota. Veiklą
vykdo J.Jonaitis, A.Kuliešius.
Informacija teikta 2006-09-12 MP
Nr.6, 11 veikla, 2006-12-07 MP Nr.7,
10 veikla, 8 priedas.
Veikla pradėta vykdyti lapkričio mėn.,
gavus preliminarius kursų dalyvių
sąrašus. Su ESF agentūra suderinta
galimybė sutrumpinti seminarų trukmę
nuo 15 iki 9 dienų. Sudarytas
preliminarus mokymų planas, kurio
trukmė būtų nuo 2007 m. sausio 17 iki
vasario 15 d. (I užsiėmimas: sausio 1719d., II - sausio 31-vas.2d., III-vas.1315d.). Planas suderintas su dalykų
programų kūrėjais ir kursų dalyviais.
Apsvarstyta kursų organizavimo vieta.
Su ESF agentūra suderintos biudžeto
korekcijos (sujungtos dvi eilutės į
vieną). Už veiklą atsakingi projekto
koordinatorius (PPPK) bei Kaimo
plėtros profesinio mokymo įstaigų
asociacija.
Informacija teikta kartu su 2006-12-07
MP Nr.7, 11 veikla.
Paslaugos perkamos įprastos
komercinės praktikos būdu. 2006-12-08
d. išsiųstas kvietimas teikti pasiūlymą
dėl kvalifikacijos kėlimo kursų ir
specialiųjų profesijų studijų programos
„Profesijos konsultantas“ parengimo,
aprobavimo ir techninio apiforminimo .
Konkursas įvyko 2006-12-22 d.
Konkursą laimėjo, K.Pukelis ir
L.Navickienė iš VDU Studijų kokybės
centro (VP komisijos 2006-12-22 d.
protokolas) (bus pateikta MP Nr.8).
Veikla baigta.
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34.

Psichologo paslaugų
pirkimas, studentų
nuolatinis
konsultavimas

2006m. sausisgruodis

2006 m. sausis gruodis

Psichologės I.Ilgavyžienė paslaugos
pirktos įprastos komercinės praktikos
būdu, KC ji dirba pagal paslaugų sutartį
2006-01-17 d. Nr.3; kuri galioja iki
2008-02-28. Ji teikia grupinio
konsultavimo (seminarų forma)
paslaugas LŽŪU ir LVA studentams
ciklais pagal parengtas programas
(planus). Informacija apie tai skelbiama
KC internetiniame puslapyje, skiltyje
„Studentams“, LŽŪU laikraštyje
„Žemyna“.
Per 2006 m. surengti 5 mokymų ciklai,
konsultuoti 48 studentai:
1) „Ką svarbu žinoti ieškančiam
darbo?“ 2006-02-21/03-09 LŽŪU ir 2)
2006-05-25/06-21 LVA, 3)
„Pasitikėjimas savim ir profesinė
karjera“ 2006-03-14/04-13 LŽŪU (ved.
I.Ilgavyžienė); 4) „Pasirengimas
įdarbinimo pokalbiui“ 2006-10- 16-26
d. LŽŪU (ved. I.Ilgavyžienė ir
E.Krisiulevičiūtė); 4) „CV ir
motyvacinio laiško rašymas“ 2006-1108 d. LŽŪU (ved. E.Krisiulevičiūtė); 5)
„Efektyvus bendravimas ir
konstruktyvus konfliktų sprendimas“
2006-11-20-29 d. LVA (ved.
I.Ilgavyžienė).
Kita KC vykdoma
informavimo/konsultavimo veiklos
kryptis - nuolatinis informavimas apie
laisvas darbo vietas, sezoninius darbus,
praktikų vietas studentams. KC
svetainėje talpinama informacija apie
pokyčius darbo rinkoje (studentams darbo rinkos naujienos), skelbiami
straipsniai ar jų ištraukos, susiję su
jaunimo darbo situacijomis (Apie mus straipsniai), dedama informacija apie
renginius ir t.t. (Naujienos). Tai
B.Jurkienės, E.Krisiulevičiūtės,
E.Vaišnoros veikla.
Rugpjūčio mėn. pradėjo dirbti KC
profesijos konsultantė E.Krisiulevičiūtė
(darbo sutartis Nr.5502; Papildomas
susitarimas dėl sutarties
Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239
pakeitimo). Per atiskaitomąjį laikotarpį
parengė metodinę įsidarbinimo
medžiagą studentams, kurie talpinami
KC svetainėje (http://karjera.lzuu.lt,
Studentams/ Konsultacijos), parengė
metodinę priemonę „Pasirengimas
įdarbinimo pokalbiui“.
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35.

Tarpinės ataskaitos
rengimas, mokėjimų
prašymų rengimas ir
socialinių partnerių
informavimas

2006 m. sausis gruodis

2006 m. sausis gruodis

Informacija teikta kartu su 2006-03-01
MP Nr.4, 16 veikla, 4, 5, 8 priedai;
2006-06-06 MP Nr.5, 11 veikla, 9, 10
priedai; 2006-09-12 MP Nr.6, 12
veikla, 8, 9 priedai.; 2006-12-07 MP
Nr.7, 13 veikla, 9 priedas.
Per ataskaitinį laikotarpį ESFA pateikta
tarpinė ataskaita už 2005 m.(2006-0120 d.), 4 mokėjimo prašymai, jie
koreguoti ir tikslinti. Įvyko 2 valdymo
grupės posėdžiai, 2 seminarai dalykų
programų kūrėjams, 1 susirinkimas su
dalykų programų kūrėjais. Organizuotas
2 atviri supaprastinti VP konkursai, 7
įprastos komercinės praktikos
konkursai. Rengtos sutartys su paslaugų
teikėjais, konsultuotasi su Fondu,
atliktos biudžeto korekcijos. Nuolatos
vedama projekto finansų ir darbuotojų
darbo laiko apskaita. Palaikomi ryšiai
su projekto partneriais: el.paštu,
telefonu, susitikimais.
Informacija teikta kartu su 2006-01-20
d. ĮTA Nr.1, 18 veikla; 2006-06-06 MP
Nr.5, 12 veikla; 2006-09-12 MP Nr.6,
13 veikla; 2006-12-07 MP Nr.7, 14
veikla.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo
Projekto veiklos įgyvendinamos, laikantis projekto plano ir veiklų aprašymo (paraiškos B dalies 1.4
punkto). Manome, jog 2005 metų veiklos planas įgyvendintas visiškai.
Kai kurių veiklų vėlavimas paaiškinamas:
a) renginių laiko suderinamumo problema;
b) institucinių vidinių taisyklių ir Fondo reikalavimų derinimo bei kompromisų ieškojimo reikme;
c) nedidele projektų administravimo patirtimi, iš vienos pusės, bei ypač išaugusiais reikalavimais
projektų administravimui ir priežiūrai, iš kitos pusės.
Likęs per 2005 m. neįgyvendintas metodinės, psichologinės ir diagnostinės literatūros bei statistinių
duomenų pirkimas neturi esminės įtakos projekto veikloms ir rezultatų pasiekimo savalaikiškumui.
Priešingai, šios veiklos sąmoningai keliamos į 2006 bei 2007 metus, nes manome, jog 2006 m. projekte
pradėjęs dirbti psichologas profesionaliau parinks reikiamą literatūrą ir testus, o tai kokybiškai prisidės prie
vartotojų grupių poreikio geresnio patenkinimo (tinkamai parinkti testai - profesionalesnės konsultacijos, patenkinti studentų poreikiai ir lūkesčiai).
Tokiu būdu projekto administravimo grupė, nuolatos refleksuodama į projekto eigą, siekia užtikrinti
projekto rezultatų atitikimą tikslinėms grupėms.
Viešieji pirkimai (pagal įprastą komercinę praktiką bei atviri supaprastinti) vykdyti, laikantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidinių LŽŪU viešųjų pirkimų taisyklių. Ši veikla kėlė bene
daugiausiai sunkumų ir problemų, nes neturėta šios srities patirties. Realiai reikėjo numatyti viešų pirkimų
specialisto ir teisininko etatą (ypač – supaprastintų pirkimų dokumentams parengti). Kita vertus projekto
administravimo grupei ši veikla kėlė ir tam tikrų samprotavimų: ar tikrai už mažiausią kainą galima nupirkti
kokybiškas paslaugas (ne prekes), kurios yra itin svarbios projekto rezultatams pasiekti?
Per ataskaitinį 2006 m. laikotarpį projekto veiklos buvo vykdomos nuosekliai, be didesnių trukdžių.
Įsisavinus viešųjų pirkimų, kurie kėlė tam tikrų problemų 2005 m., organizavimo niuansus, šie pirkimai
vykdomi sklandžiai. Projekto veiklos buvo įgyvendinamos tinkamai, taip kaip planuota projekto pradžioje.
Pasitaikė veiklų vėlavimo. Pagrindinė to priežastis - ilgas viešųjų pirkimų dokumentų derinimo procesas.
Tačiau tai neturėjo didesnės įtakos projekto vykdymui. Kitos veiklos, nesusijusios su viešaisiais pirkimais,
buvo atliekamos laiku.
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Nuolatos atliekamas studentų poreikių tyrimai ir jų pasitenkinimo gautomis konsultacijomis (mokymais)
vertinimai. Tai padeda planuoti KC veiklą ir geriau tenkinti studentų poreikius.
Pedagogų – profesijos konsultantų poreikiai bus tiriami 2007 m., atlikus sukurtų dalykų patikrą. Tam
bus paruoštos specialios anketos.
Kaip projekto veiklos pasekmė, Lietuvos veterinarijos akademijoje rektoriaus 2006-03-01 d. įsakymu
Nr. 323 A įkurtas Karjeros centras. Šio karjeros centro įsteigimas nebuvo numatytas projekto veiklose.

6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
Išlaidų kategorija

Planuota
lėšų suma

1.

Projekto administracinės
išlaidos

91151

Faktiškai patirtos
išlaidos iki
ataskaitos
pateikimo datos
30305,68

2.

Projekto vykdymo išlaidos

563209

109902,00

3.

Kitos išlaidos

46846

5431,00

4.
Iš viso

Projekto dalyvių išlaidos

20441
721647

0,00
145638,68

Komentarai

3968,36 Lt deklaruota ir
pripažinta MP Nr. 6;
7326,61Lt deklaruota MP
Nr.7
78599,02 Lt deklaruota ir
pripažinta MP Nr. 6;
35848,44 Lt deklaruota MP
Nr.7
244,84 Lt deklaruota ir
pripažinta MP Nr. 6;
6630,65 Lt deklaruota MP
Nr.7
132617,92 Lt

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų
2005 metais planuota patirti išlaidų suma 190163 Lt. Mokėjimo prašyme Nr.2 deklaruota išlaidų suma
12015,81 Lt. Nepateikus reikiamų dokumentų netinkamomis kompensuoti išlaidomis pripažinta 11546,96 Lt.
Taigi faktiškai patirta išlaidų 468,85 Lt.
Pateikus trūkstamus dokumentus ir naujai patirtų išlaidų pateisinančius dokumentus mokėjimo prašyme Nr.3
2005-11-10 deklaruota 57905,16 Lt. Tačiau iki tarpinės ataskaitos pateikimo datos negautas ESFA raštas dėl
šio mokėjimo prašymo išlaidų patvirtinimo.
2006 m.
Dėl ilgai trunkančio mokėjimo prašymų patvirtinimo proceso susidaro labai didelis apyvartinių lėšų
trūkumas. Todėl vėluojama apmokėti paslaugų teikėjams, prekių tiekėjams ir t.t.

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)
Nr.

Finansavimo šaltinis

Planuota

1.
1.1.
1.2.

Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
Paramos lėšos
Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių)
lėšos

721647
721647

Faktiškai
gauta už
ataskaitinį
periodą
145638,68
145638,68

Komentarai
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1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.2.
1.3.
1.4.
2.

Nacionalinės lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybių disponuojamos lėšos
Kiti valstybės lėšų šaltiniai
Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos
Europos investicijų banko paskola
Projekto pajamos
Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš
PVM specialiosios programos

7. Projekto valdymas
Projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas
2005 m. Projekto administravimo grupė:
Vadovas - Sigitas Daukilas. Veiklos sritis: projekto veiklų planavimas ir įvykdymo kontrolė, projekto veiklų
derinimas (integravimas) su LŽŪU strateginio vystymo planu, ataskaitų kontrolė, projekto atstovavimas,
rezultatų sklaida.
Per ataskaitinį laikotarpį rengė ir derino Karjeros centro patalpų klausimus, organizavo ir koordinavo patalpų
remonto, techninės priežiūros darbus, sudarinėjo sutartis su rangovais, rengė jiems užduotis ir kontroliavo
darbus.
Taip pat koordinavo projekto vykdytojų įdarbinimą, viešųjų pirkimų plano rengimą ir derinimą su partneriais,
viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimą, rengė pranešimus seminarams, dalyvavo projekto darbo grupės
seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su ESF projektų įgyvendinimu.
Projekto finansininkas – Loreta Urbonaitė. Veiklos sritis: buhalterinių dokumentų apskaita, projekto
finansinių ataskaitų rengimas, paramos lėšų tinkamas panaudojimas.
Per ataskaitinį laikotarpį vykdė priskirtas funkcijas: tvarkė projekto apskaitą, rengė mokėjimo prašymus.
Projekto administratorė – Silva Rudytė. Veiklos sritis: projekto techninių ataskaitų rengimas, dokumentų
surinkimas ir tvarkymas, darbo ir valdymo grupių pasitarimų ir pan., organizavimas, personalo dokumentų
(laikaraščių) priežiūra, kitų veiklų įvykdymo grafikų sekimas, raštvedyba, susirašinėjimas su Fondu ir kt.
Per ataskaitinį laikotarpį rengė mokėjimo ir pažangos technines ataskaitas, atliko biudžeto keitimų derinimo
procedūras, derino pirkimų planą ir jo korekcijas, tikrino darbuotojų laikaraščius, informavo partnerius ir rinko
bei sistemino jų dokumentus, rinko ir sistemino informaciją apie projektą, teikė informaciją auditoriui;
susirašinėjo su Fondu, rengė protokolus, darbotvarkes, kitą susitikimams, seminarams reikalingą medžiagą,
prisidėjo prie Karjeros centro atidarymo šventės, seminarų organizavimo.
Projekto priežiūra (koordinavimas) - Indrė Augutienė. Veiklos sritis: projekto veiklų koordinavimas,
projekto eigos priežiūra, kokybiškų rezultatų pasiekimo užtikrinimas.
Per ataskaitinį laikotarpį planavo veiklas ir skirstė užduotis projekto darbuotojams, rengė ir koregavo viešųjų
pirkimų planą, VP konkursų dokumentaciją, kontroliavo projekto dokumentacijos vedimą, prisidėjo prie
mokėjimo prašymų ir (techninių) pažangos ataskaitų rengimo; palaikė ryšius su rangovais ir projekto ekspertais,
su jais derino ir koordinavo veiklas; palaikė ryšius su projekto partneriais, juos informavo ir, esant reikalui,
konsultavo; organizavo seminarus; tvarkė, analizavo ir sistemino projekto darbuotojų surinktą medžiagą.
Projekto darbuotojai:
Egidijus Vaišnora, informatikas. Atsakingas už IT techniką, jos priežiūrą, duomenų bazių palaikymą, studentų
informavimą apie studijų ir darbo paieškos portalus.
Per ataskaitinį laikotarpį rengė KC tinklalapio projektą, techninę internetinio puslapio sukūrimo užduotį;
bendravo su konkursą laimėjusia firma, prižiūrėjo ir derino puslapio kūrimo darbus; rengė informaciją KC
svetainei; instaliavo įsigytus kompiuterius;
Egidijus Šarauskis dėstytojas, projekto darbuotojas iki 2005-08-31 d. KC strategijos rengimas.
Per ataskaitinį laikotarpį prisidėjo prie LŽŪU ir LVA fakultetų apklausos vykdymo, atliko Vokietijos
universitetų KC veiklos analizę ir paruošė ataskaitą; prisidėjo rengiant KC bendradarbiavimo su fakultetais
galimybių analizę
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Rolandas Domeika pakeitė E. Šarauskį nuo 2005-11-24 d. Atsakingas už KC praktikų koordinavimą.
Per ataskaitinį laikotarpį susitiko su Universiteto fakultetų profesinės veiklos praktikų (PVP) koordinatoriais,
nagrinėjo situaciją, aiškinosi galimo PVP koordinavimo ypatumus; tam reikalui sudarė klausimyną ir sistemino
gautus rezultatus.
Albinas Pugevičius, dėstytojas, projekto darbuotojas. KC strategijos rengimas, poreikių tyrimas
Per ataskaitinį laikotarpį parengė ir atliko fakultetų bei studentų poreikių apklausas, atliko statistinį duomenų
apdorojimą ir rezultatų apibendrinimą, pristatė juos seminaruose; atliko KC bendradarbiavimo su fakultetais
galimybių analizę; prisidėjo rengiant KC SSGG analizę; dalyvavo darbo grupės seminaruose.
Alfonsas Norkus, dėstytojas, projekto darbuotojas. Atsakingas už profesijų klasifikatoriaus parengimą.
Per ataskaitinį laikotarpį atliko darbdavių poreikių, profesijos konsultantų tyrimus, ŽŪM, ž.ū. mokyklų ir kitų
socialinių partnerių apklausas; parengė KC bendradarbiavimo su darbdaviais strategiją
Indrė Jasudavičiūtė, techninė darbuotoja iki 2005-10-21 d. Poreikių tyrimas, projekto administravimas LR
ŽŪR..
Per ataskaitinį laikotarpį atliko profesinių mokyklų profesijos konsultavimo sistemų analizę, sudarė anketas
konsultantų poreikių tyrimui. Dalyvavo darbo grupės seminare, pristatė KC bendradarbiavimo su darbdaviais
strategiją.
Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.
Vita Vitkauskaitė, techninė darbuotoja, pakeitė I.Jasudavičiūtę nuo 2005-11-10 d.
Per ataskaitinį laikotarpį išplatino anketas šalies ž.ū. mokyklose ir profesinio rengimo centuose, sistemino
rezultatus ir parengė ataskaitą; dalyvavo darbo grupės seminaruose.
Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.
Virginijus Suveizeizdis, dėstytojas, projekto darbuotojas. KC veiklos koordinatorius LVA, KC strategijos
rengimas, darbo rinkos tyrimai.
Per ataskaitinį laikotarpį parengė šalies universitetų KC veikos modelių studiją, koordinavo KC
bendradarbiavimo su fakultetais tyrimą (anketų rengimas, platinimas, rezultatų apdorojimas), atliko fakultetų ir
studentų apklausas LVA, parengė KC bendradarbiavimo su darbo biržomis strategiją; rengė KC SSGG analizę;
organizavo partnerių seminarą LVA; parengė pranešimą; dalyvavo darbo grupės seminaruose.
Dalia Matyčiūtė-Jodkonienė, dėstytoja, projekto darbuotoja. Poreikių tyrimai, projekto administravimas LVA
Per ataskaitinį laikotarpį atliko fakultetų ir studentų apklausas LVA, parengė KC bendradarbiavimo su
fakultetais apibendrinimą, prisidėjo prie KC bendradarbiavimo su darbo biržomis strategijos bei KC SSGG
analizės parengimo; dalyvavo darbo grupės seminaruose.
Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos LVA.
2006 m. Projekto administravimo grupė:
Vadovas - Sigitas Daukilas.
Per ataskaitinį laikotarpį rengė VP technines sąlygas (2-jų laisvai pasirenkamų dalykams; 5 dalykų programų
sukūrimo, DB sukūrimo, profesijos konsultantų studijų programos sukūrimo) ir dalyvavo VP komisijų
posėdžiuose, su partneriais aptarė Profesijų sąvadą, koregavo jį, analizavo (21 veikla), koregavo, vertino DB
modelių projektus (23 veikla), organizavo užsakomojo straipsnio parengimą (28 veikla); rengė sutartis su dalykų
programų kūrėjais; priėmė ir vertino sukurtą studijų dalykų medžiagą (25 veikla); dalyvavo susitikimuose su
projekto ekspertais (26 veikla); rengė darbų aktus ir priėmė sukurtus darbus: DB, eksperto paslaugų ir kt.;
organizavo Profesijų sąvado, sukurtų dalykų programų recenzavimo procedūras; planavo ir koordinavo
profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų organizavimo klausimus (31, 32 veiklos); rengė medžiagą
KC internetiniam puslapiui; atliko projekto veiklų savianalizę; susitiko ir derino veiklas su ŽŪR, LVA, KPPMĮA
partneriais; kontaktavo su ESF „Agentūra“ ir projekto auditoriais (35 veikla).
Projekto finansininkas – Loreta Urbonaitė.
Per ataskaitinį laikotarpį tvarkė projekto apskaitą, rengė mokėjimo prašymus (35 veikla).
Projekto administratorė – Silva Rudytė.
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Rengė mokėjimo ir pažangos technines ataskaitas, atliko biudžeto keitimų derinimo procedūras, derino pirkimų
planą ir jo korekcijas, vedė darbuotojų laiko apskaitą (laikaraščių tikrinimas), informavo partnerius ir rinko bei
sistemino jų dokumentus, rinko ir sistemino informaciją apie projektą, teikė informaciją auditoriui; susirašinėjo
su ESF „Agentūra“, rengė protokolus, darbotvarkes, kitą susitikimams, seminarams reikalingą medžiagą (35
veikla).
Projekto priežiūra (koordinavimas) - Indrė Augutienė/ Brigita Jurkienė (keitimas nuo 2006-09-04 d.; ESF
„Agentūra“ 2006-08-30d. raštas Nr.2006-ESF-5826).
Per ataskaitinį laikotarpį rengė VP konkursų sąlygas ir skelbimus (psichologo paslaugų, 2-jų laisvai pasirenkamų
dalykų, 5 dalykų programų sukūrimo, DB sukūrimo, profesijos konsultantų studijų programos sukūrimo); rengė
ir derino autorines, paslaugų sutartis su subrangovais; rengė medžiagą Profesijų sąvadui, vertino ŽŪR parengtą
Profesijų sąvadą, (21 veikla); organizavo pasitarimą su konkursą laimėjusiais 5 dalykų programų kūrėjais (25
veikla), seminarus su eksperte birž. 28-29 d. (26 veikla); vertino A.Palujanskienės ir R.Adamonienės metodinę
medžiagą; organizavo metodinių priemonių leidybą (27 veikla); aiškinosi psichologinių testų pirkimo sąlygas,
atliko išmuitinimo procedūras (18 veikla); planavo mokymų su profesijos konsultantais organizavimą (32
veikla); derino psichologės parengtus mokymo planus, aptarė studentų apklausų, mokymų rezultatus (35 veikla),
prisidėjo planuojant karjeros dienas ir atliekant pasirengimo darbus; dalyvavo seminaruose ir mokymuose; teikė
pasiūlymus dėl KC internetinio psl.naujienų ir rengė medžiagą; dalyvavo seminare projekto viešinimo
klausimais; tvarkė projekto dokumentus, rengė mokėjimo prašymus, tarpinę ataskaitą, koregavo ir derino
projekto veiklų grafiką, biudžetą; organizavo pasitarimus su LVA, ŽŪR, KPPĮA partneriais (35 veikla).
Projekto darbuotojai:
Albinas Pugevičius, dėstytojas. KC strategijos rengimas, poreikių tyrimas
Atsakingas už studentų poreikių KC paslaugoms tyrimų organizavimą ir atlikimą. Aptariamu laikotarpiu sudarė
anketą ir atliko studentų poreikių tyrimą (rugsėjo mėn.- LŽŪU, lapkričio mėn. - LVA), analizavo gautus
rezultatus, rengė ataskaitą ir jos pagrindu straipsnį „Žemynai“ „Studentų poreikių karjeros projektavimo
paslaugoms tyrimas“ (kartu su E.Krisiulevičiūte; 29 veikla). Taip pat rinko informaciją ir teisės aktus apie
praktikų reglamentavimą; nagrinėjo praktikos dienynų struktūrą ir teikė pasiūlymus, rinko informaciją apie darbo
skelbimų, talpintų KC puslapyje, efektyvumą („grįžtamąjį ryšį“), prisidėjo prie praktikų vertinimų proceso
organizavimo; prisidėjo rengiant absolventų apklausos metodiką (30 veikla).
Alfonsas Norkus, dėstytojas. Profesijų sąvado parengimas
Rengė „Žemdirbiškųjų profesijų sąvadą“, rengė ir derino jo struktūrą, rinko medžiagą (21 veikla).
Vita Vitkauskaitė, techninė darbuotoja (vietoje I.Jasudavičiūtės nuo 2005-11-10 d.)
Kartu su A.Norkumi rengė „Žemdirbiškųjų profesijų sąvadą“: rinko medžiagą, atliko techninį apipavidalinimą;
dalyvavo pasitarimuose dėl Sąvado rengimo (21 veikla). Palaikė ryšius su projekto administratore ir
finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.
Egidijus Vaišnora, IT specialistas (vietoje D.Vaišnorienės nuo 2005-12-21 d iki 2006-08-18 d. ir nuo 2006-0824 d.). Atsakingas už IT techniką, jos priežiūrą, duomenų bazių palaikymą, studentų informavimą apie studijų ir
darbo paieškos portalus.
Per ataskaitinį laikotarpį rengė karjeros centro DB modelį ir jų sukūrimo techninę užduotį (23 veikla); prižiūrėjo
DB kūrimo darbus, testavo, derino su vykdytojais (24 veikla); konvertavo Profesijų sąvadą į HTML formatą (21
veikla); prižiūrėjo KC svetainę, talpino naują medžiagą, šalino pasenusią (Naujienų, Apie mus, Darbo rinkos
naujienos, Programos, Konsultacijos ir kt. skiltys), archyvavo medžiagą (Naujienos, Straipsniai); ruošė techniką
seminarui su ekspertu (birž.28-29 d., 26 veikla)), rengė reikalavimus 5 dalykų kūrėjams, dėl interaktyvumo
elementų rengiamoje medžiagoje (25 veikla); vykdė techninę KC kompiuterių priežiūrą.
Liudas Jonaitis, dėstytojas
Į projekto veiklą įsijungė nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Atsakingas už profesijos konsultantų grupės formavimą,
mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.
Per atsiskaitomąjį laikotarpį platino informaciją žemės ūkio mokyklose apie profesijos konsultantų grupės
formavimą, prisidėjo formuojant šią grupę (31 veikla), su projekto partneriais aptarė mokymo organizavimo
planus (32 veikla).
Algirdas Kuliešius, techninis darbuotojas
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Į projekto veiklą įsijungė nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Atsakingas už profesijos konsultantų grupės formavimą,
mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.
Informaciją apie profesijos konsultantų kursų organizavimą išplatimo daugiau kaip 70 šveitimo įstaigų; surinko
pedagogų grupę, darė jos atranką, pateikė galutinį dalyvių sąrašą (31 veikla).. Planavo mokymų organizavimo
vietą ir laiką (32 veikla). Kontaktavo su projekto administravimo grupe. Taip pat tvarkė dokumentus ir derino
projekto dokumentus.
Rolandas Domeika (vietoje E.Šarauskio nuo 2005-11-24 d.). Atsakingas už KC praktikų koordinavimą
2006 m. atliko profesinės veiklos praktiką reglamentuojančių dokumentų (teisės aktų, trišalės sutarties, PVP
aprašų) paiešką ir analizę, PVP organizavimo Lietuvoje ir užsienyje analizę; prisidėjo ieškant studentams
praktikos vietų; parengė praktikos dienynus; sistemino PVP ataskaitas fakultetuose už 2004/2005 m.m.
Kęstutis Mažeika, dėstytojas (vietoje D. Matyžiūtės-Jodkonienės nuo 2006-08-30 d.) Poreikių tyrimai, projekto
administravimas LVA
Per ataskaitinį laikotarpį organizavo naujai įkurto KC veiklą LVA; prisidėjo prie DB testavimo ir įdiegimo;
atliko KC duomenų bazės adaptavimą LVA poreikiams; atliko studentų apklausas LVA. Prisidėjo prie
absolventų apklausos metodikos rengimo (30 veikla).
Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos LVA.
Virginijus Suveizdis, dėstytojas, projekto darbuotojas. KC veiklos koordinatorius LVA, KC strategijos
rengimas, darbo rinkos tyrimai.
Per ataskaitinį laikotarpį atliko KC paslaugų poreikio LVA tyrimus, juos apibendrino, parengė ataskaitą;
prisidėjo prie KC duomenų bazės adaptavimo LVA poreikiams, LVA KC veiklos išvystymo; organizavo
psichologo mokymus LVA (grupių sudarymas, patalpų suradimas ir t.t., 35 veikla). Rengė absolventų apklausos
metodiką (30 veikla).
Erika Krisiulevičiūtė, profesijos konsultantė. Studentų konsultavimas, metodinių priemonių rengimas.
Karjeros centre įdarbinta 2006-08-01 d., atlikus Sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimą Nr.2.
Per 5 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesius atliko knygų KC bibliotekai paiešką (18 veikla), internetiniuose
tinklapiuose ieškojo psichodiagnostinių testų ir kt. medžiagos (19 veikla), surinko medžiagą ir parengė metodinę
priemonę „Pasirengimas įdarbinimo pokalbiui“; parengė el.priemones „CV rašymas“, „Motyvacinio laiško
rašymas“ (Studentams/Konsultacijos); organizavo ir kartu su psichologe pravedė mokymus LŽŪU studentams
„Kaip prisistatyti darbdaviui“ (spalio mėn.), „CV rašymas“ (lapkr.mėn.; 34 veikla). Taip pat sekė spaudą ir KC
puslapyje talpino aktualius straipsnius karjeros temomis (Apie mus/ Straipsniai). Prisidėjo prie studentų apklausų
organizavimo, kartu su A. Pugevičiumi parengė str. „Žemynai“ „Studentų poreikių karjeros projektavimo
paslaugoms tyrimas“ (29 veikla); prisidėjo prie ataskaitų techninio parengimo, darbdavių apklausų karjeros
dienai organizavimo, pasirengimo profesijos konsultantų mokymams (32 veikla).
Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos
Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos
Projekto Valdymo grupę 2005 m. sudaro šie nariai:
Pirmininkė - Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėja.
Nariai: Steponas Raudonius, LŽŪU Studijų skyriaus viršininkas.
Virgilijus Paltanavičius, UAB „Arvi ir Ko“ atstovas
Paulius Grigonis, LŽŪU SA atstovas.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko du Valdymo grupės susirinkimai:
1) 2005-04-22 . Buvo išrinkta Valdymo grupės pirmininkė, susipažinta su funkcijomis, aptarta veikla ir
Valdymo grupės posėdžių organizavimo tvarka.
2) 2005-05-10. Pritarta biudžeto eilučių 1.3.1 ir 2.2.2 keitimui bei Jungtinės veiklos sutarties keitimui.
Valdymo grupės funkcijos projekte:
• specialioje sąskaitoje esančių piniginių lėšų panaudojimo tikslingumo tikrinimas;
• bendros Partnerių veiklos ūkinės-finansinės ataskaitos ir bendros veiklos balanso (kuriuos parengia
Pareiškėjas) kontrolė;
• atliekamų darbų vykdymo savalaikiškumo ir tinkamumo priežiūra;
• pareiškėjo veiksmų priežiūra, kai pareiškėjas partnerių vardu veikia, atstovauja, pasirašo sutartis,
paraiškas, kitus dokumentus bei atlieka kitus pavedimus, susijusius su projekto vykdymu, ir pan.
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Šias funkcijas ji atlieka rinkdamasi į posėdžius, kurie organizuojami kartą per pusmetį, ir svarstydama pateiktą
medžiagą.
2006 m. Valdymo grupės narių sudėtis ir funkcijos nesikeitė:
Pirmininkė -Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėja.
Nariai:
Steponas Raudonius, LŽŪU Studijų skyriaus viršininkas.
Virgilijus Paltanavičius, UAB „Arvi ir Ko“ atstovas
Paulius Grigonis, LŽŪU studentų atstovas.
Funkcijos:
- stebėti ir prižiūrėti projekto vykdytojo ir partnerių veiklą (kiek tai susiję su Projekto vykdymu);
- vertinti Projekto rezultatus ir skatinti jų sklaidą;
- vertinti lėšų panaudojimo tikslingumą;
- nagrinėti esminius pakeitimus Projekte.
2006 m. Valdymo grupė posėdžiavo 2 kartus:
1) 2006-01-17 d. Svarstyti klausimai: a) Projekto tarpinės ataskaitos lėšų panaudojimas, veiklų vykdymo
savalaikiškumas, bendradarbiavimas su partneriais; b) Projekto išlaidų tarp 2 ir3 biudžeto kategorijų
perskirstymas; c) Valdymo grupės reglamentas.
2) 2006-07-21 d. Svarstyta: a) Projekto lėšų panaudojimas (mokėjimo prašymų Nr. 4, 5 aptarimas); b) Projekto
veiklų vykdymo savalaikiškumas.
Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo
Šiame projekte pasirinkta tradicinė valdymo schema: vadovas – finansininkas – administratorius –
koordinatorius, kuris atlieka ir projekto priežiūros (stebėsenos) funkciją. Kiti projekto darbuotojai vienaip ar
kitaip prisideda prie veiklų įgyvendinimo., tačiau turi ir savo atsakomybės sritį:
a) strategijos rengimo darbo grupė;
b) poreikių tyrimų darbo grupė;
c) projekto administravimo partnerių institucijose darbuotojai (taupant projekto pinigus buvo sudvigubintos
kai kurių darbuotojų funkcijos)
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės sritys buvo numatytos rengiant projektinę paraišką. Tačiau projekto
eigoje reikėjo daryti kai kurias korekcijas:
Rengiant KC veiklos planą išryškėjo svarbi veiklos sritis – profesinės veiklos praktikų koordinavimas.
Siekiant patenkinti dviejų institucijų - LŽŪU ir LVA – studentų poreikius, itin reikšmingas tampa
Karjeros centro koordinatoriaus LVA vaidmuo.
Projekto darbuotojų veiklos sritis gali šiek tiek kisti, nes tolesnės veiklos bus vykdomos, remiantis parengtu
KC veiklos planu 2006-2008 m. Taigi, funkcijų ir atsakomybės pasidalijimas padeda veiksmingiau siekti
projekto rezultatų.
Valdymo grupės veikla šiame etape vertinama teigiamai. Galbūt norint efektyvesnio Valdymo grupės darbo
reikėtų jų nariams organizuoti specialius mokymus, kaip kokybiškai atlikti projekto priežiūrą. Kita vertus, galbūt,
jų veikla galėtų būti mokama.
Šio projekto rezultatų kokybe labiausiai suinteresuotos LVA ir LŽŪU vadovybės, nes Karjeros centras
tarnauja šių institucijų reikmėms. Todėl minėtų aukštųjų mokyklų vadovybės atidžiai seka projekto veiklą,
projekto administravimo grupė ir darbuotojai su jomis periodiškai aptaria projekto eigą ir rezultatus.
2006 metai
Projektas valdomas pakankamai veiksmingai. Didesnių valdymo problemų nekyla, nes nuolat vykdoma projekto
stebėsena:
a) projekto administravimo grupė periodiškai aptaria projekto veiklas, jas suplanuoja, reikalui esant
jas koreguoja ar keičia (pritarus ESF „Agentūra“);
b) projekto vykdytojai (darbuotojai) žino savo atsakomybės sritį ir, atsiskaitydami vadovui bei už
stebėseną atsakingam asmeniui už įvykdytas veiklas, turi pateikti konkretų savo veiklos
rezultatą.
Šiame periode projekte dalyvaujančius asmenis galima grupuoti taip:
1) projekto administravimo grupė (dalyvauja beveik visose projekto veiklose, prižiūrį jų įvykdymą);
2) projekto veiklų įgyvendintojai (A.Norkus, V.Vitkauskaitė, A.Kuliešius, L.Jonaitis, E.Vaišnora,
V.Suveizdis);
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3) Karjeros centro veiklos ir paslaugų studentams užtikrinimo grupė (E.Krisiulevičiūtė, R.Domeika,
K.Mažeika, A.Pugevičius, psichologė I.Ilgavyžienė).
Valdymo grupės veikla šiame etape vertinama teigiamai. Valdymo grupės nariai projekto priežiūrą atlieka
periodiškai, įsigilina į pateiktą medžiagą, teikia konstruktyvius siūlymus veiklos tobulinimui.

8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais
Projekto partneriai:
1. Lietuvos veterinarijos akademija (LVA)
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
3. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija (buv. Aukštesniųjų žemės ūkio ir žemės ūkio mokyklų
direktorių asociacija; pavadinimas keitėsi 2006 m. liepos 24 d; ESF Agentūra informuota 2006-10-16 d. raštu Nr.
ESF-29)
Partnerių pasirinkimo priežastys:
1. Lietuvos veterinarijos akademija pasirink ta dėl studijų profilio panašumo – joje , kaip ir LŽŪU, rengiami
žemės ūkio srities specialistai. Šios aukštosios mokyklos turi gilias bendradarbiavimo tradicijas. Kuriamas
Karjeros centras savo veiklą orientuoja į žemės ūkio ir su juo susijusių sričių specialistų karjeros projektavimo
gebėjimų ugdymą. Todėl natūralu, jog dvi panašaus profilio aukštosios mokyklos turės vieną stiprų jų
bendruomenės poreikius tenkinantį Karjeros centrą.
2. LR Žemės ūkio rūmai pasirinkti kaip tarpininkai tarp žemės ūkio srities verslo / ekonomikos pasaulio ir
aukštųjų mokyklų. LR ŽŪR yra išplėtoję bendradarbiavimą su žemdirbiškas profesijas atstovaujančiomis
organizacijomis, gerai išmano kaimo ekonominės raidos tendencijas, žemdirbių švietimo (kvalifikavimo)
poreikius. Jų patirtis reikalinga įgyvendinti Karjeros centro pirmąją veiklos kryptį: KC kaip tarpininkas tarp
aukštosios mokyklos ir verslo (veiklos) pasaulio.
3. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija jungia apie 40 žemės ūkio mokyklų ir profesinio rengimo
centrų, turinčių ir žemdirbiškos krypties mokymo programų. Šių mokyklų ir profesinio rengimo centrų parengti
specialistai traktuojami kaip potencialūs LŽŪU ir LVA studentai, o jų pedagogai – kaip kvalifikacijos kėlimo
kursų (perkvalifikavimo) dalyviai.
Šio projekto rėmuose organizaciniu požiūriu siūloma sudaryti tokį profesinio orientavimo, konsultavimo ir
karjeros projektavimo modelį, kuris apjungtų žemės ūkio profesines ir aukštesniąsias mokyklas, profesinio
rengimo centrus (galbūt ir kai kurias kolegijas, kuriose siūlomos su žemės ūkiu susijusios specialybės) bei
Lietuvos veterinarijos akademiją ir Lietuvos žemės ūkio universitetą. Žemės ūkio profesinių ir aukštesniųjų
mokyklų mokytojai keltų kvalifikaciją studijuodami parengtą profesijos konsultanto programą ir įgydami
profesinės karjeros konsultanto kvalifikaciją.
Tokiu būdu vertikaliu ir horizontaliu principu būtų formuojama tinklinė struktūra, teikianti paslaugas
palyginti homogeniškai socialinei grupei, orientuota į žemės ūkio ir su juo susijusias sritis. Tai yra šio projekto –
kartu ir Karjeros centro - išskirtinė ypatybė.
Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių:
Eil.
Nr.
1.
2,
3.
4.
5.
6.

Partneriui priskirta veikla / atsakomybės sritis
LŽŪU veiklos:
Karjeros centro steigimo dokumentacijos, veiklos strategijos
parengimas, Karjeros centro įsteigimas;
Kvalifikacijos kėlimo ir specializuotų studijų „Profesijos
konsultanto“ rengimo programų parengimas ir patalpinimas
nuotolinio mokymo aplinkoje
Karjeros projektavimo modulių parengimas pagrindinių studijų
studentams
Metodinių ir techninių priemonių parengimas studentų karjeros
projektavimui
Sukurtos metodinės medžiagos leidyba
LŽŪU ir LVA studentų konsultavimas profesinės karjeros
projektavimo klausimais

Veiklos įvykdymas
per 2005 m.
Atlikta (įsteigtas KC, parengta jo veiklos
strategija ir veiklos planas)
Bus pasiekta 2007 m. liepos mėn.
Pradėta (parengta karjeros projektavimo dalykų
programų sukūrimo VP konkurso
dokumentacija)
Bus pasiekta 2006 m. rugpjūčio mėn.
2006 m. rugpjūčio mėn.
Iki 2008 m. vasario mėn.
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7.
8.

Karjeros dienų organizavimas LŽŪU
Projekto rezultatų sklaida

9.

Projekto veiklų koordinavimas, administravimas, viešųjų
pirkimų organizavimas, ataskaitų rengimas
LVA veiklos:
Karjeros centrų veiklos modelių studijos parengimas

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bendradarbiavimo su darbo biržomis programos parengimas ir
vykdymas
Projekto sklaidos strategijos sukūrimas ir vykdymas
Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas
Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas
LR ŽŪR veiklos:
Profesijos konsultantų poreikio tyrimas
Karjeros centro bendradarbiavimo su žemės ūkio sektoriaus
darbdaviais strategijos parengimas
Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas
Seminaro darbdaviams organizavimas
AŽŪMŽŪM veiklos*:
Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas
Projekto rezultatų sklaida tinklinėje struktūroje

2007 m. balandžio mėn.
Tęstinė veikla. Sukurtas internetinis puslapis,
pagamintas inform stendas
Tęstinė veikla. Parengtos 4 ataskaitos;
suorganizuoti 8 VP konkursai.
Atlikta (parengė Lietuvos, Vokietijos ir
Austrijos universitetų KC veiklos modelių
studiją)
Atlikta: parengta strategija. Vykdymas – tęstinė
veikla
Iki 2006 m. gruodžio mėn.
2007 m. balandžio mėn.
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
Atlikta: priedas Nr.
Atlikta: priedas Nr.
Bus pasiekta 2006 m. kovo mėn.
Atlikta: 2005-09-30
Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
Bus pasiekta 2007 m. gruodžio mėn.

2006 metai
Eil.
Nr.
1.

Partneriui priskirta veikla / atsakomybės sritis
LŽŪU veiklos:
Metodinės ir kitos literatūros bei reikalingos medžiagos
įsigijimas
Psichodiagnostinių testų, metodikų įsigijimas

Veiklos įvykdymas
per 2006 m.

3.

Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų
programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro
studijų programą

Įsigyta dalis literatūros. Likusi dalis bus
nupirkta 2007 m. Žr. 18 veiklą.
Įsigyti 3 tipų diagnostiniai testai. Prašome leisti
testus adaptuoti. Veiklą numatoma baigti 2007
m. gegužę (19 veikla)
Atlikta. 2 laisvai pasirenkamieji dalykai įtraukti
į LŽŪU pagrindinių studijų programas
(2006/2007 m.m. rudens semestras) (20 veikla)

4.

Duomenų bazių sukūrimo viešųjų pirkimų organizavimas

Atlikta. Informacija pateikta: 23 veikla

5.

Profesijos konsultanto 5 dalykų programų sukūrimo VP
vykdymas

6.

Eksperto paslaugų pirkimas ir seminaro organizavimas

7.

Sukurtos metodinės medžiagos išleidimas

Atlikta. Atviras supaprastintas konkursas
organizuotas 2006 m. sausio – kovo mėn. Su
paslaugų teikėjais sutartys sudarytos balandžio
mėn. (25 veikla)
Atlikta. Įprastos komercinės praktikos būdu
nupirktos eksperto paslaugos 2006 m. gegužės
mėn. Organizuoti seminarai su eksperte (26
veikla).
Atlikta. Metodinės priemonės išleisto 2006 m.
liepos mėn. (27 veikla)
Atlikta. Straipsnis išspausdintas 2006 m.
balandžio mėn. „Ūkininko patarėjuje“ (žr. 28
veiklą).
Atlikta. LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ 2006 m.
spalio mėn. Nr. 6 išspausdinti 2 straipsniai (29
veikla)
Prisidėjimas prie veiklos. Bus pasiekta 2007 m.
vasarį.
Atlikta. Paslaugos nupirktos įprastos
komercinės praktikos būdu 2006 m. gruodį (33
veikla)
Atlikta. Paslaugos nupirktos įprastos

2.

8.

Straipsnis spaudoje

9.

Studentų informavimas LŽŪU informavimo priemonėse

10.

Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas

11.
12.

Profesijos konsultanto studijų programos sukūrimo viešųjų
pirkimų vykdymas
Psichologo paslaugų pirkimas
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13.

1.
2.

Tarpinės ataskaitos rengimas, mokėjimų prašymų rengimas ir
socialinių partnerių informavimas
ŽŪR
Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas
Projekto partnerių susirinkimas

komercinės praktikos būdu 2006 m. sausį (34
veikla)
Tęstinė veikla. Parengti 4 mokėjimo prašymai,
1 tarpinė ataskaita, organizuoti 6 VP konkursai
(35 veikla)
Atlikta. Informacija pateikta: 20 veikla.
Bus atlikta 2007 m.

LVA
1.

Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų
programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro
studijų programą

Atlikta. 2 laisvai pasirenkamieji dalykai įtraukti
į LVA studijų programas (2006/2007 m.m.
rudens semestras) (20 veikla)

2.
3.

Studentų informavimas LVA informavimo priemonėse
Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas

Bus atlikta 2007 m.
Atsakingi už šią veiklą. Sudarytos apklausos
anketos absolventams ir darbdaviams. Bus
pasiekta 2007 m. vasarį. (30 veikla)

1.
2.

KPPMĮA
Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų grupės
formavimas
Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų vykdymas

Atlikta. 2006 m. gruodį (31 veikla)
Pradėta. Sudarytas preliminarus mokymų
planas. Veikla bus atlikta 2007 m. kovą (32
veikla)

Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas:
Projektas finansuojamas iš Paramos lėšų 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį partneriams pervesta:
• LR Žemės ūkio rūmams 2005 m. birželio 14 d. pervesta 8.082,42 Lt;
• Lietuvos veterinarijos akademijai 2005 m. birželio 16 d. – 13.422,60 Lt.
2006 metai
2005 metai partneriai gavo avansines lėšas.
Aptariamu laikotarpiu finansiniai atsiskaitymai vyksta pateikus išlaidas įrodančius dokumentus (tabelius,
laikaraščius, kelionės lapus, kt. pateisinančius dokumentus). Per ataskaitinį laikotarpį partneriams buvo pervesta:
• LR Žemės ūkio rūmams - 20468,44 Lt;
• Lietuvos veterinarijos akademijai - 27276,20 Lt;
• Kaimo plėtros mokymo įstaigų asociacijai - 5340,17 Lt.
Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą:
Bendradarbiavimas su partneriais vyksta pagal Jungtinėje sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus.
Pareiškėjas LŽŪU atsako už šių projekto veiklų vykdymą:
Karjeros centro steigimo dokumentacijos, veiklos strategijos parengimas, Karjeros centro įsteigimas
Kvalifikacijos kėlimo ir specializuotų profesinių studijų „Profesijos konsultanto“ rengimo programų
parengimas ir patalpinimas nuotolinio mokymo aplinkoje
Karjeros projektavimo modulių parengimas aukštojo mokslo pagrindinių studijų studentams
Metodinių ir techninių priemonių parengimas studentų karjeros projektavimui
Sukurtos metodinės medžiagos leidyba
LŽŪU ir LVA studentų konsultavimas profesinės karjeros projektavimo klausimais
Karjeros dienų organizavimas LŽŪU
Projekto veiklų koordinavimas, administravimas, ataskaitų rengimas.
Partneris LVA atsako už šias projekto veiklas:
Karjeros centrų veiklos modelių studijos parengimas
Bendradarbiavimo su darbo biržomis programos parengimas ir vykdymas
Projekto sklaidos strategijos sukūrimas ir vykdymas
Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas
Prisidėjimas prie sukurtų dalykų programos testavimo
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Partneris LR ŽŪR atsako už šias projekto veiklas:
Profesijos konsultantų poreikio tyrimas
„Žemdirbiškų profesijų sąvado“ parengimas
Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas
Partneris KPPMĮ asociacija atsako už šias projekto veiklas:
Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas,
Projekto rezultatų sklaida tinklinėje struktūroje.
Partneriai savo įsipareigojimus vykdo, su jais bendradarbiaujama sėkmingai ir sklandžiai.
Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas:
Su partneriais bendrauja visa projekto administravimo grupė:
Projekto vadovas derina ir koordinuoja strateginius projekto klausimus: Paramos sutarties, Jungtinės veiklos
sutarties, viešųjų pirkimų plano suderinimus ir keitimus.
Projekto koordinatorius susitikimų metu apibendrina nuveiktus darbus bei paskirsto naujus, sistemina partnerių
atsiųstą medžiagą, jam partneriai atsiskaito už nuveiktas veiklas. Elektroniniu paštu informuoja visus apie
svarbiausius susitikimus, renginius ir pan.
Projekto administratorius seka, kad laiku būtų pateikti visi atsiskaitymams reikalingi dokumentai, bendrauja su
partneriais iškilus projekto administravimo problemoms, persiunčia aktualią informaciją iš Fondo ar informaciją
apie pasikeitimus (pav., laikaračių pildymo ir pan.).
Projekto finansininkė surenka iš partnerių finansinius dokumentus.
Apie projekto pasikeitimus (pav. planuojamą biudžeto keitimą) partneriai informuojami žodžiu susitikimų metu
arba el.paštu (pav., apie viešųjų pirkimų plano keitimą).
2006 metais bendravimas su partneriais vyko taip pat kaip ir 2005 projekto metais.
Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės
teisių:
Netaikoma
Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo
2005 m.
Bendradarbiavimą su partneriais vertiname kaip efektyvų ir sėkmingą. Tikimės, jog ir ateityje jis bus toks pat
sėkmingas ir efektyvus bei padės pasiekti numatytus projekto rezultatus.
Bendradarbiavimas su partneriais 2006 metais vyko patenkinamai.
9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
2005 m.
Problema

1.

2.

Techninė
Projekto darbuotojų kaita.
Per 2005m. pasikeitė 5
projekto darbuotojai.
Finansinė
Mokėjimo prašyme Nr. 2
deklaruota
12015,81
Lt
išlaidų,
pripažinta
tinkamomis finansuoti tik
468,85 Lt.
Teisinė

Priemonės, kurių buvo imtasi problemai
spręsti

Rezultatas

Į projektą atėjo dirbti nauji asmenys;
buvo keičiamas projekto biudžetas

Projekto veiklos tęsiamos,
Projekto darbuotojų kaita neturės
įtakos rezultatams.

Mokėjimo prašyme Nr. 3 buvo Tarpinis mokėjimo prašymas Nr.
pateikti trūkstami ir patikslinti 3 nepatikrintas.
dokumentai siekiant, kad mokėjimo
prašyme
Nr.
2
pripažintos
netinkamomis kompensuoti išlaidos
(sumoje 11546,96 Lt) būtų pripažintos
tinkamomis.
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3.

4.

Dėl finansininko darbo
projekte. Remiantis LR
Buhalterinės apskaitos
įstatymu (II, str. 3 p.,
biudžetinių įstaigų apskaitą
gali tvarkyti tik įstaigos
apskaitos tarnyba arba
buhalteris. Projekte buvo
numatytas paslaugų pirkimas.
Jungtinės veiklos sutartis.
Sumažinus projekto biudžetą,
pasikeitė partnerių paramos
procentinė dalis.

2006 m.
Problema
1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

Techninė
Keitėsi projekto koordinatorė
(asmuo, atsakingas už
stebėseną) ir 1 darbuotojas..
Neatliktos kai kurios 2005 m.
veiklos
Nesuderintas su Fondu 5
dalykų programų pirkimo
skelbimas
Pasikeitė naujai kuriamų
dalykų programų
pavadinimai
Finansinė
Papildomai reikėjo priimti
naują darbuotoją
Padidėjusios biuro ir
seminarų klasės išlaidos dėl
naujos turto nusidėvėjimo
skaičiavimo tvarkos
Didesni nei planuota eksperto
paslaugų įkainiai

4.

Kompiuterio vagystė

5.

Didesni nei planuota leidybos
įkainiai

6.

Deklaruotas įrangos
nusidėvėjimas už 2005 m.
nekompensuotas MP Nr. 4.
Nors pagal LR finansų
ministro 2001m. kovo 16 d.
įsakymą Nr. 70 biudžetinių
įstaigų ilgalaikio turto
nusidėvėjimas skaičiuojamas
vienąkart per metus pagal
gruodžio 31 d. būklę

2005 m. rugsėjo 26 d. papildomas
susitarimas dėl paramos skyrimo
projektui Nr. ESF/2004/2.4.0-K01167/SUT239 pakeitimo

Išlaidos iš biudžeto eilutės 2.2.2.
perkelto į eilutę 1.3.3.
Finansininkas įdarbintas pagal
darbo sutartį.

2005 m. gegužės 12 d. Jungtinės
veiklos sutarties keitimas Nr. 1

Pakeisti JVS 1 ir 4 straipsniai.

Priemonės, kurių buvo imtasi
problemai spręsti

Rezultatas

Nauji darbuotojai buvo supažindinti
su projekto veiklomis ir apmokyti.

Darbuotojai kaita neturės įtakos
projekto rezultatams

Veiklų plano koregavimas (2006-0126 raštas Nr. (11)-06-82; 2006-03-06
d. raštas Nr.ESF-P-20.; 2006-02-13
Nr.2006-ESF-0943)
Atviro supaprastinto konkurso
dokumentai pateikti ESF „Agentūra“
vėliau
2006-05-12 d. aiškinamasis raštas Nr.
ESF-_P-26

Pakeistas veiklų planas

Patirtos išlaidos už 5 dalykų
programų sukūrimą bus
pripažintos tinkamomis
Pakeisti 3 dalykų programų
pavadinimai

Padarytas papildomas susitarimas Nr.
2 dėl Sutarties pakeitimo
Prašymas padaryti biudžeto korekcijas
(2006-01-26 raštas Nr.ESF-P-15;
2006-02-03 Nr. 2006-ESF-0554)

Sukurta nauja biudžeto eilutė
2.1.1. „Profesijos konsultantas“
Lėšų tarp biudžeto eilučių 2.4.12.4.9 persikristumas

Biudžeto korekcija (2006-06-07 d.
raštas Nr.(11)-04-452; 2006-08-30
Nr.2006-ESF-5826)
Fondas informuotas raštu 2006-06-19
Nr.P-11. Informuota draudimo
kompanija.
Biudžeto korekcija (2006-08-08 raštas
Nr. (11)-04-787; 2006-08-30 Nr.2006ESF-5826))
-

Lėšų perskirstymas tarp 37 ir 27
biudžeto eilučių.
Nuostolius padengė AB
„Lietuvos draudimas“.
Lėšų perskirstymas tarp biudžeto
2 ir 3 kategorijų.
-
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7.

8.

nepriklausomai nuo to, kokį
einamųjų metų mėnesį jis
įsigytas
Deklaruotos turto draudimo
išlaidos nekompensuotos MP
Nr. 4. Nors gairėse
pareiškėjams
rekomenduojamas turto
draudimas.
Dėl ilgai užtrunkančio
mokėjimo prašymų tikrinimo
proceso, trūksta apyvartinių
lėšų.

-

-

Skolinamasi iš universiteto

Lėšų trūkumas

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje
Patikros
data

Nustatyti pažeidimai ir neatitikimai

Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir
neatitikimams pašalinti

NETAIKOMA
11. Informavimo ir viešinimo priemonės
2005 m.
Priemonės, numatytos paramos sutartyje
1.
Sukurtas internetinis puslapis
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LŽŪU ir LVA pastatyti nuolatiniai stendai,
informuojantys apie KC
Paskelbtas straipsnis LŽŪU ir LVA studentų
laikraščiuose
Suorganizuotas seminaras- pristatymas darbdaviams,
verslo atstovams
Nuolatinis studentų informavimas internetiniame
puslapyje
Parengtos programos (Profesijos konsultanto ir
karjeros projektavimo) bus pristatytos pedagoginėje
spaudoje
Nuotolinio mokymo portale – medžiaga vartotojams
apie kursus ir metodinę medžiagą
Karjeros dienos
Darbdavių – studentų seminaras
Karjeros centro pristatymas verslui ir visuomenei
(neplanuota veikla)

2006 m.
Priemonės, numatytos paramos sutartyje
1.
Sukurtas internetinis puslapis
2.
3.

LVA pastatyti nuolatiniai stendai, informuojantys apie
KC
Paskelbtas straipsnis LŽŪU laikraštyje

Įgyvendintos
Įgyvendinta, 2005 m. gruodis.
http://karjera.lzuu.lt
Pastatytas 1 stendas LŽŪU, 2005 m. rugsėjis;
LVA numatyta 2007 m.
Iki 2006 m. rugsėjo mėn.
Suorganizuotas 2005 m. rugsėjo 29, 30 d.
Iki projekto pabaigos
Iki 2007 m. gruodžio mėn.
2007 m. liepos mėn.
2007 m. balandžio mėn.
2007 m. balandžio mėn.
2005m. rugsėjo 29 d.

Įgyvendintos
http://karjera.lzuu.lt Per 2006 m. m. svetainėje
apsilankuta 17425 kartus.
Bus atlikta 2007 m.
E.Krisiulevičiūtė, A.Pugevičius. „Studentų
poreikių karjeros projektavimo paslaugoms
tyrimas“//„Žemyna“ 2006 m. spalio mėn. Nr. 6
R.Mičiulienė. „Jau galima registruotis laisvų
darbo vietų paieškos duomenų bazėje“//“Žemyn“
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4.

Nuolatinis studentų informavimas internetiniame
puslapyje ir spaudoje

5.

7.
8.
9.

Parengtos programos bus pristatytos pedagoginėje
spaudoje
Nuotolinio mokymo portale – medžiaga vartotojams
apie kursus ir metodinę medžiagą
Karjeros dienos
Darbdavių – studentų seminaras
„Žemdirbiškų profesijų sąvadas“

10.

Darbo pasiūlos/paieškos informacinė sistema

11.

Informacija apie projektą

6.

2006 m. spalio mėn. Nr. 6.
Veiklą planuojama baigti iki 2007 m. vasario
mėn.
Informacija teikta kartu su 2006-12-07 MP Nr.7,
8 veikla, 6 priedas.
KC svetainėje (http://karjera/lzuu.lt) studentai
nuolatos informuojami apie laisvas darbo vietas,
sezoninius darbus, praktikų vietas (Studentams/
Darbo pasiūlymai, darbo ir praktikos vietų
paieška), taip pat. apie pokyčius darbo rinkoje
(Studentams/Darbo rinkos naujienos), skelbiami
straipsniai ar jų ištraukos iš šalies spaudos,
susiję su jaunimo darbo situacijomis (Apie mus/
Straipsniai), dedama informacija apie renginius
ir t.t.. (Naujienos)
Per 2006 m. LŽŪU informavimo priemonėse
spausdinti 7 straipsniai, nušviečiantys Karjeros
centro veiklą ar nagrinėjantys su karjeros
projektavimo klausimus.
Iki 2007 m. gruodžio mėn.
2007 m. liepos mėn.
2007 m. kovo mėn.
2007 m. balandžio mėn.
Internete adresu:
http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html
DB reklamuota parodos „Lietuvos Agro
panorama 2006“, kuri vyko LŽŪU spalio 5-7 d.,
metu laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų,
kitų renginių metu.
Internete adresu:
http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html

12. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutinę ataskaitą) - NETAIKOMA
Ar pasiektas tęstinis rezultatas
Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą
Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą
Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos
13. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)- NETAIKOMA
Kaip bus stebimos projekto pasekmės
Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos (jeigu to reikalauja paramos sutartis)
Kur bus saugomi projekto dokumentai

14. Atlikti viešieji pirkimai
A lentelė.
Pildo paramos gavėjas, jei pirkimus vykdė paramos-gavėjas/projekto partneris, nesantis perkančiąja organizacija
Nr.

1
1.
2.
3.
n.

Pirkimo
objektas
(prekių /
paslaugų
pavadinimas)

Pirkimo
procedūra
(atviras
konkursas /
ribotas
konkursas
/derybos)

2

3

Pirkimo
suma litais
Planuota
pirkimo
suma litais

Faktinė
pirkimo suma
litais

4

5

Pirkimo
dokumentacijo
s ir skelbimo
suderinimo su
įgyvendinanči
ąja institucija
data

Konkurso paskelbimo
data

Vertinimo
ataskaitos
suderinimo
su
įgyvendinan
čiąja
institucija
data

Pirkimo sutarties
projekto
suderinimo su
įgyvendinančiąja
institucija data

Pirkimo
sutarties su
konkurso
laimėtoju
pasirašymo
data

Prekių tiekėjo
ar paslaugų
teikėjo
pavadinimas

6

7

8

9

10

11

B lentelė.
Pildo paramos gavėjas, jei pirkimus vykdė paramos-gavėjas/projekto partneris, esantis perkančiąja organizacija
Nr.

1
1.

2.

3.

Pirkimo objektas (prekių
/ paslaugų pavadinimas)

2
2005 metai
„Kompiuterių ir kitos
kompiuterinės bei
programinės įrangos
pirkimo sutartis Nr.
109
Audito paslaugų
pirkimo sutartis Nr.
117
Projekto
administratoriaus

Pirkimo procedūra
(supaprastintas atviras ar ribotas
konkursas / skelbiamos
supaprastintos derybos /
neskelbiamos supaprastintos
derybos / tarptautinis atviras ar
ribotas konkursas / skelbiamos
ar neskelbiamos derybos /
projekto konkursas)

Pirkimo
dokumentacijos
suderinimo su
agentūra data

Konkurso
paskelbimo data

Pirkimo sutarties
su konkurso
laimėtoju
pasirašymo data

Prekių tiekėjo ar
paslaugų teikėjo
pavadinimas

6

7

8

9

Supaprastintas atviras
konkursas

2005 m. 11 09

Sutartis su UAB
„Inida“ (Žin., 2005
m. rugsėjo 21 d. Nr.
73).

Supaprastintas atviras
konkursas

2005 12 05

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2006 06 02

Sutartis su UAB
„Nepriklausomas
auditas“ (Žin., 2005
m. rugsėjo 21 d. Nr.
73).
Silva Rudytė

3

Pirkimo
suma litais
Planuota
pirkimo suma
litais

Faktinė
pirkimo suma
litais

4

5
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4.

5.
6.

paslaugų pirkimas
(paslaugų teikimo
sutartis Nr. 44)
Projekto ekspertų
paslaugų pirkimas
(autorinės sutartys Nr.
AI-10 ir Nr. AI-12)
KC internetinio
puslapio sukūrimo
paslaugų pirkimas.
Biuro baldų, seminarų
klasės baldų,
multifunkcinio
kopijavimo aparato,
projektoriaus,
telefono-fakso
pirkimas.

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2005 09 01
2005 09 01

J. Vaičiūnaitė
Z. Baltrėnienė

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2005 07 25

Sutartis Nr. V305/21 su „V 3
studija“..
Sutartis Nr. 05/115
su UAB „Diforma“);
seminarų klasės
baldų (posėdžio
2005-09-15 d.
protokolas);
multifunkcinio
kopijavimo aparatoUAB „Pik Comp“,
projektoriausUAB„Pik Comp“ ,
telefono-fakso –
UAB
„Mikrodelta“posėdži
o 2005-05-30 d.
protokolas.
UAB „Sarteksas“

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2005 09 06

2005 08 29
2005 08 29
2005 06 01

7.

Stendo pirkimas

8.

Metodinės literatūros
pirkimas

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

9.

Diagnostinių testų
pirkimas

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

10

Statistinių duomenų
pirkimas

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2005 09 15

Dėl anksčiau minėtų
priežasčių, šis
pirkimas bus
įvykdytas 2006 m.
pradžioje.
Dėl anksčiau minėtų
priežasčių, šis
pirkimas bus
įvykdytas 2006 m.
pradžioje.
Dėl anksčiau minėtų
priežasčių, šis
pirkimas bus
įvykdytas 2006 m.

40
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

2 laisvai pasirenkamų
modulių bakalaurams
kūrimo paslaugos

2006 metai
Psichologo paslaugų
pirkimas
Draudimo paslaugų
pirkimas
Studentų ir darbdavių
duomenų bazių
sukūrimas LŽŪU KC
paslaugos pirkimas
Laisvai pasirenkamų
dalykų „Darbo ir
karjeros psichologija“
ir „Karjeros
projektavimas ir
valdymas“ kūrimo
paslaugos pirkimas
Straipsnio
publikavimo paslaugų
pirkimas
5 dalykų programų
sukūrimo ir jų dėstymo
paslaugų pirkimas

36 000

7875

3663

100,60

7 950

7950

Supaprastintas atviras
konkursas

60 000

20750

2005 12 16

2006 01 17

Ingrida Ilgavyžienė

2006 01 06

2006 01 17

2006 02 02

2006 03 06

AB „Lietuvos
draudimas“
Dainius Savickas

Derinti su ESF
nereikia

2006 02 06

2006 03 24

2006 02 06

2006 03 24

Aldona
Palujanskienė
Rūta Adamonienė

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

500

500

Derinti su ESF
nereikia

2006 04 03

2006 04 27

„Ūkininko
patarėjas“

Supaprastintas atviras
konkursas

150 000

8696,88

Derinti su ESF
nereikia

2006 04 10

2006 05 15

Bronislovas
Krikščiūnas
Rima Adamonienė
Vidmantas Tūtlys
Eugenijus
Danilevičius
Izabele Savickienė
KB „Lietuviškų
degalinių tinklas“
Danguolė
Rutkauskienė
„Psychological
Asessment
Resourses“
UAB „Daily

8821,43
10125

1440

Eksperto paslaugų
pirkimas
Diagnostinių testų
pirkimas

9952

9952

10170

1546,70

Tonerių- rašalų

Supaprastintas atviras

4068

943,60

8.

Derinti su ESF
nereikia
Derinti su ESF
nereikia
Derinti su ESF
nereikia

17940,24

Supaprastintas atviras
konkursas
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

Degalų pirkimas

10.

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

6750
6750
84,12

7.

9.

pradžioje.
Ši veikla truputi
užsitęsė, todėl ir
viešųjų pirkimų
konkursas įvyko
pavėluotai (2006m.)
sausio mėn.)

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

2006 05 15
2006 05 15
2006 05 15
2006 05 15
2006 05 15

2007 01 19

2006 03 24

Derinti su ESF
nereikia
Derinti su ESF
nereikia

2006 05 03
protokolas
2006 09 22

2006 06 05

2006-08-04

2006-08-23

2006-11-10

2006 11 02
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11.
12.
13.
14.

pirkimas
Kanceliarinių prekių
pirkimas
Popierius

konkursas
Supaprastintas atviras
konkursas
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

Tematinės literatūros
įsigijimas(Knygų
pirkimas)
Statistinių duomenų
pirkimas

Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką
Neskelbiamos derybos
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

Metodinių priemonių
leidybos paslaugos
Studijų programų
parengimas

Supaprastintas atviras
konkursas
Konkursas pagal įprastą
komercinę praktiką

1695

408,02
87,32
109,86

2006-08-04
Derinti su ESF
nereikia
Derinti su ESF
nereikia

2006-08-23
2006 05 15

2006-11-10
2006-01-06
2006 06 01

170,38

Derinti su ESF
nereikia
2006-11-22

2006 07 27

2006 08 24

006 11 23

2006 12 22

678

0

6124

6124,20

2005 10 01

2005 09 26

2005 10 10

12500

0

Derinti su ESF
nereikia

2006 12 08

2006 12 20

service“
UAB „Aisuva“
UAB „Libra Vitalis“
UAB
„Schneidersohne
Baltija“
Knygynas „Pegasas
5“
UAB „Humanistas“
Pirkimas
planuojamas 2007
m.
UAB „Judex“
K. Pukelis ir L.
Navickienė

15. Ataskaitos priedai
Priedas
1.

Teikiamas
/neteikiamas

Projekto dalyvių suvestinė

16. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos
1. Per ataskaitinį laikotarpį projekto veiklos vykdytos pagal numatytą planą. Nors ataskaitinio
laikotarpio pradžioje veikos šiek tiek vėluodavo, tačiau jo pabaigoje pavyko numatytas veiklas
įvykdyti laiku.
2. Pirmasis projekto veiklos etapas, kurio uždavinys – sudaryti prielaidas tolesnių veiklų įvykdymui,
beveik visiškai (95 proc.) realizuotas.
3. Pirmojo veiklos etapo išskirtiniai bruožai:
a) projekto komandos susiformavimas (veiklų ir atsakomybės pasiskirstymas tarp partnerių; funkcijų
ir atsakomybės pasiskirstymas projekto darbuotojų; prisiimtų įsipareigojimų vykdymas;
komandos dvasios formavimas)
b) disbalansas tarp įvykdytų veiklų (95 proc.) ir biudžeto įsisavinimo (apie 41 proc.). Šį disbalansą
lėmė: (i) ilgos mokėjimo prašymų tvirtinimo procedūros; (ii) išlaidos už kai kurias veiklas
numatytos 2005 m., tačiau realiai atliekami keli mokėjimai (avansiniai, tarpiniai, galutiniai), todėl
užsitęsia išlaidų padengimas; (iii) dėl viešųjų pirkimų nupirkta pigesnių prekių ir paslaugų; (iv)
kai kurie viešųjų pirkimų konkursai, turėję įvykti ataskaitiniu laikotarpiu, keliami į sekančius
projekto metus; (v) dėl vidinių Universiteto taisyklių taikymo buvo paskaičiuoti žemesni projekto
darbuotojų įkainiai;
c) projekto administratorių ir darbuotojų gebėjimų tobulinimas: įgyta viešųjų pirkimų konkursų
organizavimo žinių ir gebėjimų; tobulinami komandinio darbo gebėjimai; įgyta naujų žinių ir
patirties apie karjeros centrų veiklą.
4. Vyksta projekto veiklos vertinimas:
a) projekto darbuotojai nori išsamiai aptarti ir rasti optimaliausią formalaus įsivertinimo formą, todėl
kol kas jų vertinimai neformalūs. Jie yra teigiami;
b) projekto veiklą vertino Valdymo grupė (protokolas pridedamas);
c) projekto veiklą vertina universitetų vadovybės.
5. Per ataskaitinį laikotarpį vyko nuolatinę projekto priežiūra: veiklų ir biudžeto tikslinimai, derinimai
su ESFA.
Išvada: Projekto veiklos per 2005 metus buvo vykdomos nuosekliai, be didesnių problemų ir trukdžių.
Per 2006 m. laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skirtas profesijos konsultanto studijų programos bei
laisvai pasirenkamųjų dalykų programų sukūrimui ir įdiegimui; duomenų bazių sukūrimui ir įsisavinimui,
karjeros planavimo ir projektavimo paslaugų išvystymui Karjeros centre. Organizuoti 5 mokymų
(konsultavimo) ciklai, parengta ir KC internetinėje svetainėje patalpinta kai kuri metodinė medžiaga
studentams. Atlikus Sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimą Nr.2, KC įdarbinta
profesijos konsultantė.
Antraisiais projekto metais didesnis dėmesys buvo skirtas viešinimo priemonėms. Projekto eigoje
nuolatos siekiama informuoti studentus, dėstytojus ir visuomenę apie karjeros projektavimą, darbo vietų
bei praktikų paiešką ir kt. Viena iš informavimo priemonių – KC svetainė. Per 2006 m. m. svetainėje buvo
lankytasi 17425 kartus. LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ paskelbti 6, „Tai va“ 1 straipsnis, liečiantys karjeros
projektavimo klausimus, projekto veiklas.
Atliktos kai kurios projekto paraiškoje nenumatytos veiklos. Viena jų - „Žemdirbiškų profesijų
sąvadas“ perkeltas į elektroninę formą (html formatu). Manome, jog tokia forma yra efektyvesnė,
šiuolaikiškesnė ir patrauklesnė Sąvado vartotojams – profesijos konsultantams bei profesinę karjerą
besirenkantiems asmenims.
Su Lietuvos darbo birža suorganizuoti 2 renginiai studentams: „Kaip parengti gyvenimo aprašymą,
atitinkantį ES standartus. Europos darbo mobilumo portalas“gegužės 11 d. (dalyvavo 5 studentai);
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„Europass - atviros durys mokslui ir darbui Europoje“ rugs.27 d. (dalyvavo 9 studentai). Balandžio 27 d.
vyko susitikimas su Pasaulio banko atstovais (dalyvavo 6 studentai).

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebimas didėjantis projekto darbuotojų ir paslaugų teikėjų
profesionalumas bei atsakingumas, parengiant sutartis, planuojant veiklas ir pan.
Išvada. Projektas 2006 m. buvo vykdomas sklandžiai, be trukdžių. Bendras projekto eigos įvertinimas
– teigiamas.

_Rektorius__________

__________

(Projekto vykdytojo organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Projekto vadovas

___________

_Romualdas Deltuvas_
(Vardas ir pavardė)

__Sigitas Daukilas __

(Projekto vadovo pareigų pavadinimas)
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

