
Lietuva, kaip ir daugelis Europos šalių, 

spręsdama darbingo amžiaus gyventojų 

mažėjimo problemas, privalo planuoti ir 

koordinuoti specialistų rengimo siste-

mą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir ana-

lizės centras (MOSTA) per artimiausius 

trejus metus planuoja įgyvendinti Euro-

pos socialinio fondo finansuojamą pro-

jektą „Švietimo pasiūlos analizės ir ver-

tinimo sistemos kūrimas bei diegimas“. 

Projektu bus siekiama išspręsti švietimo 

sistemos atotrūkį nuo žmogaus, verslo, 

visuomenės poreikių, efektyviau pro-

gnozuoti ir kontroliuoti būsimųjų spe-

cialistų pasiūlos formavimą, prisidėti 

Valstybė, aukštosios 
mokyklos ir verslas 
galės numatyti 
rengiamų specialistų 
pasiūlą ir paklausą

Lietuvos Respublikos socialinės apsau-

gos ir darbo ministerijos pavedimu Eu-

ropos socialinio fondo agentūra sustab-

dė  priemonės „54+“ paraiškų vertinimą.

Siekdama sklandesnio ir tolygesnio vy-

resnio amžiaus asmenų aktyvinimo bei 

savanorystės skatinimo, Lietuvos Respu-

blikos socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisterija tobulins priemonės „54+“ kon-

kurso sąlygas. Toks sprendimas priimtas 

atsižvelgus į pirmines paraiškų vertini-

mo išvadas, iš kurių matoma, kad užsi-

brėžti priemonės tikslai pasiekti nebus, o 

lėšos bus panaudotos neefektyviai.

Atnaujintų kvietimo teikti paraiškas do-

kumentų projektai (projektų finansa-

vimo sąlygų aprašas, projektų atrankos 

Lapkričio viduryje Mokslo, inovacijų ir 

technologijų  agentūra (MITA) pradėjo 

įgyvendinti  projektą „Mokslo ir tyrimų 

atvira prieiga – MITAP II“. Įgyvendi-

nant projektą bus skatinama atvira pri-

eiga prie tyrimams reikalingų paslaugų 

ir tyrimų rezultatų, gerinami moksli-

ninkų, kitų tyrėjų, mokslo ir studijų bei 

Tikimės, kad jauki mūsų tradicija kartu 

su „Mamų unija“  lapkričio 18 dieną pra-

džiugino su sunkiomis ligomis besigru-

miančius Santariškėse besigydančius 

vaikus. Šįkart prie iniciatyvos prisidėjo 

dar daugiau geraširdžių žmonių. Esa-

me dėkingi Vitai Brūzgienei su studente 

Neringa už jos vertingas meniško arbū-

zų pjaustymo pamokas, taip pat Helenai 

Salnik iš www.vaikudziaugsmas.lt, kuri 

renginio metu vaikus ir jų tėvelius vilio-

jo dieviškai skania ir seniai valgyta cu-

kraus vata.

Sustabdytas priemo-
nės „54+“ paraiškų 
vertinimas

Mokslo, inovacijų 
ir technologijų  
agentūra ieškos 
būdų, kaip pagerinti 
Lietuvos mokslo ir 
tyrimų rinkodarą 

Kai gerumu norisi 
pasidalyti su kitais 

Prasmingos

investicijos
į žmogų

atkuriant dermę tarp universitetinio, ko-

leginio ir profesinio išsilavinimo.

Nors didelė dalis Lietuvos gyventojų 

yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (2015 m. 

aukštąjį išsilavinimą įgiję 30–34 metų 

gyventojai sudarė 55 procentus – ir tai 

aukščiausia reikšmė ES), pirminiai ab-

solventų karjeros stebėsenos duomenys 

rodo, kad apie pusė I pakopos absolventų 

ir apie ketvirtadalis II pakopos ir vienti-

sųjų studijų absolventų praėjus metams 

nuo studijų baigimo dirba žemesnės 

kvalifikacijos reikalaujantį darbą, o darb-

daviai dažnai neigiamai vertina absol-

ventų pasirengimą dirbti.

Įgyvendinant projektą bus sukurta švie-

timo pasiūlos analizės ir vertinimo sis-

tema, kuri remsis objektyviais tyrimais, 

duomenimis ir prognozėmis. Tai leis 

nustatyti švietimo sistemoje rengiamų 

specialistų perteklių arba trūkumą, įver-

tinant įvairų išsilavinimą įgijusių as-

menų galimybes bei įsitvirtinimą darbo 

rinkoje.

kriterijai), kaip nustatyta Projektų finan-

savimo ir administravimo taisyklėse, 

bus skelbiami svetainėje www.esinves-
ticijos.lt informuojant visuomenę bei 

partnerius. Pareiškėjai, pateikę paraiš-

kas pagal šią priemonę, apie sprendimą 

stabdyti paraiškų vertinimą bei tolimes-

nę eigą bus informuoti el. paštu. Jei kil-

tų klausimų, juos kviečiame užduoti el. 

paštu 54plius@esf.lt

Planuojama, kad konkursas su pako-

reguotomis sąlygomis bus skelbiamas 

2017 metų I ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos 

ir darbo ministerijos pranešimą spaudai 

prašome skaityti čia

įgyvendinimą koordinuojančių institu-

cijų darbuotojų gebėjimai, padėsiantys 

nustatyti rinkai paklausias bei tyrimams 

reikalingas paslaugas, pasirinkti geriau-

sius būdus ir priemones moksliniams 

tyrimams ir darbams pristatyti, surasti 

efektyviausius jų pardavimo kanalus.

Planuojama, kad projekto metu apie 100 

mokslininkų ir kitų tyrėjų, pagerins savo 

kompetenciją mokslo vadybos ir pas-

laugų identifikavimo srityse, dar apie 70 

mokslininkų ir tyrėjų stažuosis ir įgis 

reikalingų praktinių žinių. Naudojant 

ženklą „Open R&D Lietuva“, bus geri-

nama bendra Lietuvos mokslo ir tyrimų 

rinkodara, įkurtas kontaktų centras.

Plačiau apie projektą kviečiame skaityti 

čia.

„Pasijutome lyg stovėtume metų laikų 

kryžkelėje, nes ant stalo įsitaisęs Vitos 

Brūzgienės raižytas moliūgas primi-

nė apie neseniai nuimtą rudens derlių, 

Helenos cukraus vatos sniego debesėliai 

leido pajusti lengvą žiemos ir švenčių 

dvelkimą, o raižomi vaikų ir tėvelių pie-

šiniai ant arbūzų neleido pamiršti svai-

ginančio vasaros kvapo. Buvo jauku, šil-

ta ir saldu matyti smalsius vaikų ir tėvelių 

žvilgsnius bei įsitraukimą, kuriant savo 

meno kūrinį dar neišbandytoje drobė-

je – arbūzo žievėje“, – dalijosi įspūdžiais 

renginį organizavusios kolegės.

Daugiau apie renginį kviečiame skaityti 

čia.
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