
Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs dar-

buotojų skaičius įmonėse ir sumažė-

jęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  

– tai gyventojų verslumo ir užimtu-

mo skatinimo rezultatai, kuriuos pa-

siekti numato miestų vietos veiklos 

grupių (VVG) parengtos ir Vidaus rei-

kalų ministerijai vertinti, atrinkti bei 

finansuoti pateiktos vietos plėtros 

strategijos. Šios strategijos parengtos 

Įgyvendinus Europos socialinio fondo 

agentūros administruotus projektus 

pagal priemonę „Vietos plėtros strate-
gijų rengimas“.

Vidaus reikalų ministerijos Regioni-

nės politikos departamentas įvertino 

Lietuvos miestuose susikūrusių VVG 

parengtas vietos plėtros strategijas. 

Jungtiniam vietos plėtros strategijų at-

rankos komitetui pateikti 52 vietos plė-

tros strategijų vertinimo rezultatai. Siū-

loma finansuoti 17 strategijų, kurioms 

administruoti ir įgyvendinti numatyta 

beveik 8,5 mln. eurų Europos Sąjungos 

fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Dar 24 

strategijas, kurios būtų finansuojamos 

tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma 

įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. 

Plačiau apie vietos plėtros strategijose 

numatomas galimybes skaitykite čia.

Vietos veiklos 
strategijose siekia-
ma didesnio gyven-
tojų verslumo, už-
imtumo ir mažesnės 
socialinės atskirties

Valstybės studijų fondo duomenimis, 

neįgalūs ar specialiųjų poreikių turintys 

žmonės susiduria su įvairiomis kliūti-

mis, ribojančiomis galimybę studijuo-

ti: nepakankama informacinė aplinka, 

netinkamos fizinės sąlygos, sunkumai 

bendraujant ir bendradarbiaujant su 

dėstytojais bei aukštųjų mokyklų admi-

nistracijos darbuotojais, informacijos 

apie galimybes savarankiškai (individu-

aliai) gerinti studijų sąlygas trūkumas. 

Birželio 22 dieną Europos socialinio 

fondo agentūroje pasirašyta projek-

to „Studijų prieinamumo didinimas“ 

Lietuvoje daugėja įmonių, vykdančių 

aukšto lygio mokslinius tyrimus. Tai 

skatina verslą bendradarbiauti su moks-

lo institucijomis, didina jaunų pers-

pektyvių mokslininkų poreikį. Dokto-

rantūros studijų finansavimas yra labai 

svarbi sąlyga, leidžianti į mokslo sritį 

Skurdas, menkas išsilavinimas, nedar-

bas – tai didelės dalies Lietuvoje gyve-

nančių romų kasdienybė. Tyrimai rodo, 

kad dauguma darbingo amžiaus romų 

dirba nelegaliai, 42 procentai nedir-

ba jokio darbo. Daugeliui romų trūksta 

raštingumo, dažnas neturi jokios pro-

fesijos, o įsidarbinti sunku dėl neigia-

mo darbdavių ir visos visuomenės po-

žiūrio į juos. 

Šią savaitę Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministro įsakymu skirtas beveik 

Paramos sulauks 
negalią turintys 
studentai

Doktorantūros 
studijoms finansuo-
ti – daugiau nei 
22 mln. eurų

Skirtas finansavi-
mas Lietuvoje gyve-
nančių romų užim-
tumui ir integracijai 
gerinti

Tam, kad Lietuvos mokesčių adminis-

travimo sistema būtų veiksminges-

nė, pirmiausia reikalinga visapusiška 

sistemos analizė. Šiuo metu jai atlik-

ti trūksta ir priemonių, ir atitinkamos 

kompetencijos specialistų. Valstybi-

nė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (VMI) 

nuo 2016 m. birželio 27 d. pradeda įgy-

vendinti naują Europos socialinio fon-

do finansuojamą projektą, kurio tikslas 

– gerinti mokesčių surinkimą, diegti 

išmaniąją mokesčių administravimo 

sistemą ir kartu stiprinti VMI analiti-

nius gebėjimus. 

Per trejus metus, įgyvendinant projektą, 

planuojama įkurti modernų Analizės, 

modeliavimo ir rizikos valdymo kom-

petencijų centrą (i.MAMC), parengti šio 

centro veiklos modelį, įsigyti statisti-

nės analizės sistemą, perimti užsienio 

gerąją praktiką, apmokyti darbuotojus. 

Be to, planuojama sukurti mokesčių 

administravimo, modeliavimo ir rizi-

kos valdymo procesą, parengti atitin-

kamus procedūrinius ir metodinius do-

kumentus, kurie padės veiksmingiau 

administruoti mokesčius. Tikimasi, 

kad projekto metu sukurtos ir įdiegtos 

priemonės leis geriau suprasti varto-

tojų elgseną ir ne tik suteiks galimybę 

matyti, kokių mokesčių žmonės ven-

gia mokėti, bet ir padės prognozuoti ir 

modeliuoti vartotojų elgseną taip, kad 

ateityje visi kuo daugiau sąmoningai 

mokėtų mokesčius. Projekto veikloms 

finansuoti skirta apie 2,7 mln. eurų.

Valstybinė mokes-
čių inspekcija kurs 
Analizės, modelia-
vimo ir rizikos val-
dymo kompetencijų 
centrą (i.MAMC)

Prasmingos

investicijos
į žmogų

sutartis pradeda naują šešerius metus 

truksiantį finansavimo etapą, skirtą mi-

nėtoms problemoms spręsti. Įgyvendi-

nant projektą, studentams, turintiems 

negalią, kas mėnesį bus mokamos tiks-

linės išmokos (152 Eur), bus įsigyta tur-

to aukštųjų mokyklų informacinei ir 

fizinei aplinkai gerinti, apmokomi dar-

buotojai. Tikslines išmokas galės gauti 

Lietuvos Respublikos gyventojai, ku-

riems nustatytas 45 proc. ar mažesnis 

darbingumo lygis arba sunkus ar vidu-

tinis neįgalumo lygis ir kurie atitinka 

kitas teisės aktuose numatytas sąlygas.

Projektą „Studijų prieinamumo didi-

nimas“ Valstybinis studijų fondas įgy-

vendins iki 2021 m. Numatyta finansa-

vimo suma siekia beveik 7,2 mln. eurų. 

Daugiau informacijos dėl galimybės 

gauti išmoką galima kreiptis į konkre-

čią aukštąją mokyklą arba į Valstybės 
studijų fondą.

pritraukti daugiau gabaus jaunimo ne 

tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

 

Doktorantūros studijoms 2014–2020 

m. skiriama 22,4 mln. eurų. Finansavi-

mas skiriamas pagal Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų projektą „Doktoran-

tūros studijų plėtra“. Finansuojamas 

doktorantūros vietas konkurso būdu 

atrenka Lietuvos mokslo taryba. Pla-

nuojama, kad per projekto įgyvendi-

nimo laikotarpį įvyks 5 konkursai ir 

iki projekto pabaigos (2023 m. sausio 

mėn.) iš viso bus finansuotos 528 dok-

torantų studijos.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

900 tūkst. eurų finansavimas projektui 

„Dirbkime kartu su romais – naujos dar-

bo galimybės ir iššūkiai“ suteiks nau-

jų galimybių teikti integracijos į darbo 

rinką paslaugas romų bendruomenės 

nariams siekiant išvengti jų socialinės 

atskirties, skatinti motyvaciją dirbti bei 

formuoti visuomenės ir darbdavių tei-

giamą požiūrį į romų bendruomenę, 

naikinti stereotipus. Projektas truks 

ketverius metus ir įtrauks didžiausias 

romų bendruomenes, susibūrusias Vil-

niaus mieste bei Vilniaus, Jonavos, Pa-

nevėžio, Šalčininkų, Šiaulių ir Varėnos 

rajonuose.

Planuojama, kad apie 40 procentų visų 

projekte dalyvavusių romų, nuosekliai 

dalyvavusių projekto veiklose, turės įgi-

ję profesiją ir bus pasirengę dirbti, o kiti 

projekte dalyvavę romai kryptingai to-

liau sieks įgyti profesiją, amatą ar sava-

rankiškai įsidarbint.
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