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Beveik du milijonai
eurų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei
gerinti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
patvirtino finansavimą 20-čiai projektų,
kurių tikslas – pagerinti ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę
skatinant pokyčius švietimo įstaigų vei
kloje. Moderniems švietimo įstaigų po

kyčiams įdiegti skirta beveik 2 mln. eurų
Europos socialinio fondo lėšų.
Įgyvendinant projektus ir tobulinant iki
mokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
bus diegiamos informacinės ir komuni
kacinės technologijos, šiuolaikiški gam
tos mokslų, technologijų, informatikos
ir matematikos ugdymo metodai, dide
lis dėmesys bus skiriamas vaikams, tu
rintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
ir t. t.
Projektų sutartis planuojama pasirašyti
per pirmąsias dvi spalio savaites.
Plačiau siūlome skaityti čia.

Kultūros pasas –
galimybė mokytis
ne tik inovatyviai,
bet ir smagiai
Šiemet daugiau nei trečdaliu išaugo
Kultūros paso paslaugų rinkinio pasiū
la. Švietimo, mokslo ir sporto ministeri
ja praneša, kad Kultūros paso ekspertų
komisija atrinko beveik 600 naujų pas
laugų, ir bendras jų skaičius šiuo metu
siekia 1 700.
Moksleiviams po vasaros atostogų dar
daugiau neformalių veiklų pasiūlė mu
ziejai, rengiantys įvairius kultūrinės
edukacijos užsiėmimus, nemažai pas
laugų siūlo ir bibliotekos, teatrai, kon
certinės įstaigos, kultūros centrai, gale
rijos bei menininkai visoje Lietuvoje.

Kultūros pasas – tai ne tik galimybės
nuo mažens ugdyti kultūros suvoki
mą, meninį skonį, kultūros pažinimo
bei patyrimo įpročius, tai kartu ir ne
pamirštama patirtis. Priemonė finan
suojama Europos socialinio fondo lėšo

mis pagal projektą „Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra“.
Plačiau apie gausesnes Kultūros paso
siūlomas paslaugas kviečiame skaityti
čia.

Vertinamos paraiškos pagal priemonę
„Parama socialiniam
verslui“
Rugsėjo pabaigoje baigėsi paraiškų
pagal priemonę „Parama socialiniam
verslui“ terminas. Iš viso pateikta 19 pa
raiškų. Finansavimų sąlygų apraše nu
matyta, kad kiekvienai Lietuvos apskri
čiai bus skirta po vieną paramos socia
liniam verslui paraišką.
Finansavimo suma, numatyta pagal šią
priemonę, yra beveik 2,9 mln. eurų, tuo
tarpu bendra paraiškose prašoma fi
nansavimo suma yra apie 5,4 mln. eurų.
Paraiškose numatytas sprendžiamų
problemų spektras labai įvairus. Tai ir

aktyvių ir užimtumą skatinančių para
mos formų plėtra; socialiai pažeidžia
mų asmenų socialinės integracijos į
visuomenę skatinimas; reguliacinių ir
kitų priemonių taikymas pajamų nely
gybei mažinti; lanksčių ir saugių darbo

santykių kūrimas; gyventojų verslumo
skatinimas kartu sprendžiant bendruo
menių socialines problemas ir kt.
Planuojama, kad paraiškos bus įvertin
tos iki 2019 m. gruodžio 19 dienos.

INTERREG EUROPE
projekto „40Ready“
atidarymo renginys
Florencijoje
Florencijoje 2019 m. rugsėjo 17–18 die
nomis įvyko Europos socialinio fondo
agentūros (ESFA) kartu su partneriais iš
Italijos, Suomijos, Belgijos, Lenkijos, Is
panijos bei Rumunijos įgyvendinamo
INTERREG EUROPE programos projek
to „Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų
stiprinimas rengiantis Pramonei 4.0“
atidarymo renginys.
Projekto „40Ready“ vadovaujančio par
tnerio Italijos Empolese Valdelsa (Toska
na) regiono plėtros agentūros atstovas
Lorenzo Sabatini akcentavo projekto
naudą ir svarbą projekte dalyvaujančių
ES regionų mažų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) projekto dalyviams semiantis ge
rosios tarptautinės patirties ir siekiant
pritaikyti geruosius pavyzdžius kiek
vienoje iš projekto šalių.

Spalio mėnesį
pradėjome kraujo
donorystės akcija

Europos socialinio fondo agentūroje
kraujo donorystės akcijos – ne naujiena.
Džiaugiamės, kad yra žmonių, supran
tančių šių akcijų svarbą ir galinčių būti
donorais. Juk nė vienas iš mūsų nežino
me, kada ir kuriam gali prireikti kraujo.
Nuolat didėjant darbo ir gyvenimo tem
pui, vis sunkiau žmones suburti kon
krečiu laiku ir konkrečioje vietoje. Taigi
labai džiaugiamės, kad šiemet aktyviai

Lietuvai atstovavo Europos socialinio
fondo agentūros darbuotojai ir Ekono
mikos ir inovacijų ministerijos Inovaci
jų ir pramonės departamento Pramonė
4.0 politikos skyriaus vyriausiasis speci
alistas Evaldas Petrauskas. Jis renginio
dalyviams pristatė Lietuvos pramonės
skait
meninimo gaires, padėsiančias
Lietuvai iki 2030 m. įgyvendinti pramo
nės skaitmeninimo iniciatyvas, kurio
suvienijome jėgas su mūsų kaimynais
– kolegomis iš verslo centre VERTAS įsi
kūrusios nekilnojamojo turto plėtros
įmonės OMBERG ir naujienų agentūros
ELTA.
Gerus darbus visuomet lydi geras jaus
mas. Dėkojame Nacionalinio kraujo
centro komandai, spalio 1-ąją atvyku
siai į mūsų darbo vietą ir įkūrusiai laiki
ną laboratoriją. Esame labai dėkingi vi
siems dalyvavusiems akcijoje – tiek už
padovanotą kraują, tiek ir už kilnų norą
jį dovanoti! Na, o visus, kurie gali, tačiau
dar abejojo ar nesiryžo, skatiname tapti
donorais.
Svarbios informacijos apie donorystę
galima rasti čia.

mis siekiama sukurti produktyvesnį ir
konkurencingesnį gamybos sektorių.
Tai yra pirmas naujos Sumanios speci
alizacijos strategijos ir jos prioritetinių
sričių plėtros etapas bei Mokslo, techno
logijų ir inovacijų strategijos ir Naciona
linės pažangos programos pagrindas.
Išsamią žinutę apie renginį kviečiame
skaityti čia.

