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Įmonės kviečiamos investuoti į darbuo-

tojų mokymus ir kvalifikacijos tobulini-

mą – tam artimiausiu metu planuoja-

ma skirti beveik 2,8 mln. eurų Europos 

socialinio fondo lėšų. Tikimasi, kad 

priemonė „Pameistrystė ir kvalifikaci-

jos tobulinimas darbo vietoje“ leis ne 

tik pritraukti užsienio investicijas, bet 

ir sudarys sąlygas plėstis vietos verslui. 

Rugsėjo 22 dieną Europos Sąjungos de-

legacija Azerbaidžane informavo, kad 

Lietuva ir Latvija, kaip jaunesnieji par-

tneriai, kartu su Prancūzija, pranok-

dami Suomijos ir Estijos konsorciumo 

pasiūlymą, laimėjo ES Dvynių projektą 

„Parama stiprinant Azerbaidžano aukš-

tojo mokslo sistemą“. 

Vertybės – tai mūsų įsitikinimai ir elge-

sio principai, kuriuos gerbiame ir kurių 

laikomės dirbdami kasdieninį darbą, tai 

gairės, kurios padeda priimti sprendi-

mus ir veikti neaiškiose situacijose. Tai 

neatsiejama mūsų veiklos, mūsų ben-

dravimo su klientais ir partneriais dalis. 

Būtent dėl to susitarimui dėl vertybių 

ir elgesio principų Europos socialinio 

fondo agentūroje yra skiriamas ypatin-

gas dėmesys. 

Pasitikdami žinių mėnesį rugsėjį, agen-

tūros kolegos turėjo progą savo kompe-

tencijas gilinti Vertybių laboratorijoje: 

pagarbos laboratorijoje kūrė dar daugiau 

pagarbos vienas kitam, bendradarbia-

vimo laboratorijoje gamino supratimo 

ir sinergijos eleksyrus, profesionalumo 

laboratorijoje susitelkė ties veiklos ko-

Artėjant jau tradicine tampančiai visų 

mūsų profesinei šventei – Tarptautinei 

projektų valdymo dienai, maloniai kvie-

čiame prisijungti prie aktualių diskusijų 

„Ką daryti, kad mūsų projektai sukur-
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Kviečiame registruo-
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daugiau vertės?“

tų kuo daugiau vertės?“ kartu su Ryčiu 

Juozapavičiumi, ministerijų ir Europos 

socialinio fondo agentūros atstovais. 

Renginiai planuojami 2017 m. spalio 

6 d. (8 veiksmų programos prioriteto 

„Socialinės įtraukties skatinimas ir kova 

su skurdu“ projektų įgyvendintojams) 

ir lapkričio 10 d. (9 veiksmų progra-

mos prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didini-

mas“ projektų įgyvendintojams). 

Išsamesnę informaciją apie renginius 

kviečiame skaityti čia.

Investicijos padidins darbo našumą ir 

suteiks daugiau galimybių kvalifikaciją 

įgijusiems specialistams įsitvirtinti dar-

bo rinkoje.

Įmonės galės pasirinkti efektyviausią 

darbuotojų mokymo formą – pameis-

trystę, kuri, įvertinta ir išpopuliarėjusi 

vakarų šalyse, pataruoju metu sparčiai 

žengia ir į Lietuvą. Ši mokymosi forma 

leidžia darbuotojams greičiau mokytis, 

skatina jų motyvaciją ir didina darbuo-

tojų pasitikėjimą tiek savimi, tiek įmo-

ne, kurioje dirba.

Paraiškų Europos socialinio fondo 

agentūra laukia iki šių metu lapkričio 

22 d. Daugiau informacijos apie šį kvie-

timą galite rasti čia.

Kviečiame  į informacinius seminarus būsimus pareiškėjus, ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinę atskirtį pati-

riančių asmenų integracija į darbo rinką“.  Seminarai vyks 2017 m. spalio 12 d. Vilniuje ir 2017 m. spalio 18 d. Kaune. 

Renginių metu pareiškėjai susipažins su priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu ir prioritetiniais projektų atrankos kri-

terijais. Agentūros darbuotojai pristatys tarptautinio bendradarbiavimo veiklas, bendruosius ir išlaidų tinkamumo reikalavimus, 

pateiks vertingų patarimų, kaip pildyti paraišką, supažindins su paraiškų teikimo ir vertinimo ypatumais.

Daugiau informacijos apie seminarus kviečiame skaityti čia.

Įgyvendindami projektą, vieni geriau-

sių Lietuvos aukštojo mokslo ekspertų 

kartu su partneriais turės galimybę per-

duoti gerąją Lietuvos patirtį stiprinant 

Azerbaidžano Švietimo ministerijos bei 

kitų aukštojo mokslo institucijų gebė-

jimus toliau taikyti Europos aukštojo 

mokslo (EHEA) principus, mechaniz-

mus bei priemones, užtikrinti jų nuose-

klų įgyvendinimą ir taikymą pereinant 

prie studentų orientuotos sistemos bei 

mokymosi rezultatų metodo. Lietuvai 

šiame konsorciume atstovaus Švietimo 

ir mokslo ministerija, Mokslo ir studijų 

stebėsenos ir analizės centras bei Euro-

pos socialinio fondo agentūra.   Projek-

tas truks 24 mėnesius, jo įgyvendinimui 

Europos Komisija skirs 1,2 mln. eurų.

ti savo funkcijas, ar reikėtų dar ir kurti 

gerą atmosferą sau ir kitiems? Ar geras 

specialistas yra tas, kuris yra „kietas“, ta-

čiau nesidalija su kitais? Ar viską pada-

rėme, kad pakeistume nuostatas? Buvo 

svarbu pamąstyti, pajausti, klausti, iš-

girsti, atrasti, pažvelgti į kasdien ma-

tomus žmones ir situacijas kitu žvilgs-

niu, gauti patvirtinimą ar suabejoti, kad 

ir vėl ieškotume atsakymų, kad toliau 

augtume.

kybės tema, tobulėjimo laboratorijoje 

ieškojo motyvacijos augti, lojalumo la-

boratorijoje ieškojo atsakymo, kaip likti 

ištikimiems savo vertybėms.

Vertybių laboratorija ne tik davė dau-

gybę naudingų atsakymų, bet ir iškėlė 

klausimų. Ar mes mokame džiaugtis, 

švęsti mažus laimėjimus, paskatinti? Ar 

mes iš tiesų gerbiame, ar tik mokame 

būti mandagūs? Ar pakanka tik atlik-
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