
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Europos socialinis 
fondas švenčia 
60-metį

Finansuojant rezidentūros studijas bus 

siekiama mažinti sveikatos priežiūros 

netolygumus Lietuvos regionuose – 

toks yra pagrindinis Europos sociali-

nio fondo (ESF) finansuojamo projekto 

„Specialistų pritraukimas sveikatos ne-

tolygumams mažinti“ tikslas. Projektas 

pradėtas 2017 m. kovo 29 d., pasirašius 

pirmąją finansavimo sutartį tarp Euro-

pos socialinio fondo agentūros ir Lie-

tuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos.

Projektą įgyvendins Lietuvos Respu-

blikos sveikatos apsaugos ministerija 

drauge su partneriais. Projekto partne-

rėmis bus parinktos tos savivaldybės, 

kurios ne tik nori priimti jaunus gydy-

tojus, bet ir gali pasiūlyti jiems geriau-

sias darbo ir, jei yra galimybė, socialinio 

Europos socialinio fondo agentūra kar-

tu su partneriais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija, Valstybės tar-

nybos departamentu ir Finansų minis-

terijos mokymų centru baigė įgyven-

dinti dvejų metų trukmės ir 1,3 mln. 

eurų vertės Europos Sąjungos (ES) Dvy-

nių projektą, skirtą Moldovos Respubli-

kos valstybės tarnybai modernizuoti.

Kišiniove vykusiame projekto uždary-

mo renginyje Moldovos Respublikos 

Valstybės kanceliarijos generalinė se-

kretorė Lilija Palii akcentavo, kad pro-

jekto įgyvendinimo metu bendromis 

pastangomis pasiekti rezultatai yra itin 

svarbūs šiuo metu vykstančiai valsty-

bės tarnybos reformai, o kartu jie bus 

ir stiprus pagrindas įgyvendinant ki-

tus projektus. „Moldova nusipelnė tapti 

modernia šalimi“, – teigė Lilija Palii.

ES delegacijos vadovas Pirka Tapiola pa-

linkėjo, kad investicijos lemtų matomus 

ir Moldovos gyventojams reikšmingus 

pokyčius, ir akcentavo, jog ES delegaci-

Į regionus siekiama 
pritraukti daugiau 
jaunų gydytojų

Sėkmingai įgyven-
dintas Lietuvos ir 
Moldovos ES Dvynių 
projektas

Kovo 25-ąją savo 60-metį kartu su visa 

Europa šventė ir Europos socialinis fon-

das (ESF) – seniausias Europos Sąjun-

gos fondas.   Šio fondo jubiliejų mini 

ir Europos socialinio fondo agentūra 

(ESFA), kuri nuo 2004 metų rūpinasi 

ESF investicijomis Lietuvoje. Tarp Euro-

pos Sąjungos lėšas Lietuvoje adminis-

truojančių institucijų jau penkioliktus 

metus dirbanti ESFA yra sukaupusi di-

džiausią darbo su ESF projektais patirtį.

ESF yra svarbiausia Europos investici-

jų į žmones priemonė. „Europos soci-

alinio fondo investicijos nukreiptos   į 

dalykus, kuriuos gana sunku apčiuop-

ti ar matyti iš karto. Tai vidiniai žmo-

gaus pokyčiai: išaugęs pasitikėjimas 

savimi, įgyta kvalifikacija, galimybė 

įgyvendinti mokslinę idėją, prisijau-

kintos technologijos, pakitęs požiūris, 

nuostatos, gautas teigiamas impulsas, 

kokybiškesnė ar greitesnė paslauga. 

Vadiname tai „minkštaisiais“ dalykais, 

kurie turi ilgalaikę vertę,“ – sako Euro-

pos socialinio fondo agentūros direk-

torius Povilas Česonis.

Nuo 2004 m. ESF investicijų projektuo-

se jau dalyvavo 1,2 mln. Lietuvos gy-

ventojų. Šiuo metu Lietuvoje įsibėgėja 

jau trečiasis ESF investicijų laikotarpis. 

Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

investicijų veiksmų programą Lietuvai 

aprūpinimo sąlygas, taip pat tos, kuriose 

konkrečių specialistų faktiškai trūksta 

arba dėl šiuo metu dirbančių specialistų 

amžiaus, tikėtina, greitu laiku pristigs.

Regionuose itin trūksta kvalifikuotų 

šeimos gydytojų, kardiologų, neurolo-

gų ir pulmonologų. Finansavimą gavę 

rezidentai bus nukreipiami į tas vieto-

ves, kuriose itin aukštas sergamumas 

širdies ir kraujagyslių ligomis, cerebro-

vaskulinėmis ligomis, taip pat bus sie-

kiama stiprinti tuberkuliozės kontrolę, 

neapsiribojant konkrečiomis tikslinė-

mis savivaldybėmis. 

Ketverių metų trukmės projektui skirta 

668,8 tūkst. eurų. Šiuo metu šeimos gy-

dytojų rezidentūros studijų trukmė yra 

3 metai, o specialistų – 4 metai. Vienų 

metų fiksuota studijų kaina šiuo metu 

siekia 5 276,00 eurus. Projekto įgyven-

dinimo laikotarpiu tikimasi finansuoti 

34 rezidentų studijas. Norintys, kad re-

zidentūros studijos būtų finansuotos, 

jaunieji medikai turės įsipareigoti bai-

gę studijas ne trumpiau nei dvejus me-

tus dirbti iš anksto suderintoje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje. 

ja ir toliau rems viešojo administravimo 

sistemos reformą.

Renginyje susirinkusius Moldovos vals-

tybės institucijų atstovus taip pat sveiki-

no Lietuvos Respublikos ambasadorius 

Moldovos Respublikoje Rimantas Lata-

kas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijos vicekancleris ir projekto 

vadovas Alminas Mačiulis bei Moldovos 

Respublikos Vyriausybės generalinio 

sekretoriaus pavaduotojas Romanas Ca-

zanas.

Lietuvos komandai vadovavusi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 

Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos 

departamento Informacinės visuome-

nės skyriaus patarėja Laima Tuleikie-

nė pristatė projekto rezultatus, iš kurių 

skirta ESF lėšų suma siekia 1,35 mlrd. 

eurų. ESFA administruoja didžiąją dalį 

šios sumos, t. y. 1,04 mlrd. eurų.

Plačiau apie tai kviečiame skaityti čia.

kaip svarbiausius būtų galima paminėti 

valstybės tarnybą reguliuojančių tei-

sės aktų analizę ir atsižvelgiant į Euro-

pos Sąjungos gerąją praktiką pateiktas 

rekomendacijas jiems tobulinti. Be to, 

projekto metu pateikti pasiūlymai dėl 

Moldovos valstybės tarnautojų moky-

mų programos 2016–2020, parengta 

valstybės tarnautojų mokymo metodika 

ir pagal 7 skirtingus modulius tobulinta 

specialistų, dirbančių su žmogiškaisiais 

ištekliais, kompetencija. Didelis dėme-

sys taip pat buvo skirtas naujai įsteig-

tos valstybės sekretoriaus pareigybės 

įsitvirtinimui ministerijose stiprinti bei 

valstybės sekretorių kvalifikacijai kelti.

Apie ES Dvynių programą plačiau kvie-

čiame skaityti čia.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/europos-socialinis-fondas-svencia-60-meti/241
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/vystomasis-bendradarbiavimas-ir-parama-demokratijai/europos-sajungos-dvyniu-programa

