Prasmingos

investicijos
į žmogų

Skelbiami rugsėjo
mėnesio neplaninių
projektų patikrų
rezultatai
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus
Projektų administravimo ir finansa
vimo taisyklių pakeitimui, svetainė
se www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt,
skelbiame visų neplaninių patikrų re
zultatus. Taisyklių pakeitimas numato,
kad informacija apie atliktų patikrų vie
toje, apie kurias projekto vykdytojas ne
buvo informuotas iš anksto, rezultatus
(nurodant projekto vykdytojo pavadini
mą, projekto pavadinimą, juridinio as
mens ar kitos organizacijos, atsakingų
už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar)

vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar
nevykimo faktą patikros metu ir, jei rei
kia, kitą informaciją) gali būti viešai skel
biama svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Tikimės, kad viešai skelbiami neplani
nių patikrų rezultatai padės užtikrinti
skaidrų bei tinkamą ES investicijų lėšų
panaudojimą projektų finansavimui.
Per praėjusį mėnesį buvo atliktos 26 ne
planinės projektų patikros. Patikros vie
toje, apie kurias projekto vykdytojas ne
buvo informuotas iš anksto, atliekamos
siekiant nustatyti, ar projektų veiklos
vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti
kelią galimai projekto rizikai.
Atlikus neplanines patikras buvo nusta
tyta, kad 15 veiklų vykdomos taip, kaip
suplanuota, 9 veiklose buvo nustatyta
neatitikimų (pavyzdžiui, veikloje daly

vavo mažiau dalyvių, nei buvo planuota,
arba jų nebuvo, nebuvo pildomas daly
vių sąrašas ir pan.), o 2 veiklos nevyko.
Neplaninių projektų patikrų rezultatus
rasite čia.

Priemonės „Inostažuotė“ galimybėmis
pasinaudojo ir Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos
specialistai
Įvairiausių sričių specialistams sudaro
mos sąlygos išvykti ir pasisemti patir
ties bei žinių užsienio mokslinių tyri
mų, eksperimentinės plėtros ir inovaci
jų (MTEPI) centruose ar tokio pobūdžio
veiklą vykdančiose įmonėse.
Pagal Europos socialinio fondo finan
suojamus priemonės „Inostažuotė“ pro
jektus užsienio šalyse patirties sėmėsi
bei žinias gilino jau 38 specialistai iš Lie
tuvos. Šia galimybe pasinaudojo ir Lietu
vos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
(LŽŪKT) darbuotojai.
LŽŪKT specialistai šiemet vyko į 5 die
nų stažuotę Airijos „Teagasc“ centre. Čia
lietuviai susipažino su Airijoje taikomos
žolynų valdymo programos pagrindi

niais principais, tobulino žinias apie žo
lynų fiziologines savybes, lankėsi gyvu
lininkystės ūkiuose, kuriuose taikoma
ši programa. Įgytą patirtį ir žinias spe
cialistai tikisi pritaikyti kurdami naujas
paslaugas gyvulininkystės ūkiams.
Penkių dienų mokymo kursas suteikė
nemažai žinių apie pievų įrengimą, prie
žiūrą ir valdymą. Nagrinėtos temos apie
dirvožemio derlingumą, žolės fiziologiją,
piktžoles ir jų kontrolę, žolynų valdymo

ekonomiką, ganymo infrastruktūrą, pa
šarų ruošimą ir kt. LŽŪKT specialistams
įteikti sertifikatai ir suteikta teisė konsul
tuotis su „Teagasc“ centro mokslininkais.
LŽŪKT darbuotojų teigimu, šiuolaikinis
žemdirbys turi būti strategas, racionaliai
naudojantis ūkio išteklius ir siekiantis
didinti produkcijos kokybę ir ūkio našu
mą, o tarnyba ir darbuojasi tam, kad pa
dėtų žemdirbiams įgyventi užsibrėžtus
tikslus.

Gyvenimas neišeina
į pensiją, arba Tarptautinę pagyvenusių
žmonių dieną minint
Nuo 1990 metų pasaulyje minima pagy
venusių žmonių diena, kurią paskelbė
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.
Apie tai, ką reiškia sąvoka „senėjanti vi
suomenė“, kokie pokyčiai mūsų laukia,
kokių veiksmų privalome imtis, kaip gali
save realizuoti pagyvenęs žmogus, kuo
užsiimti ir kokių galimybių turi įgyven
dinti savo svajones, kartu su priemonės
„54+“ projektų vykdytojais diskutavome
renginyje, skirtame Tarptautinei pagy
venusių žmonių dienai paminėti.
Renginyje įkvepiančius pranešimus
skaitė ir savo įžvalgomis dalijosi psicho
logė psichoterapeutė Genovaitė Bonč
kutė-Petronienė, dr. Neringa Kurap
kai
tienė, prof. Boguslavas Gruževskis,
triatlonininkas, „geležiniu žmogumi“
vadinamas Vytautas Urbonas. Apie tai,
kaip pagyvenę žmonės gali save reali
zuoti bendruomenėje, kiek daug gali
ma nuveikti, kad būtų jaukiau, įdomiau
ir linksmiau gyventi ne tik pačiam, bet
ir kaimynams, patirtimi dalijosi Prie
nų rajono Kašonių kaimo bendruome
nės aktyvistė Danutė Bajorienė, o apie
pagyvenusių žmonių sveikos gyvense
nos skatinimą pasakojo projekto vykdy
tojai iš Klaipėdos rajono.

Kartu su priemonės „54+“ projektų
vykdytojais renginyje turėjo galimybę
susitikti ir bendrų sprendimų paieško
ti taip pat ir Finansų ministerijos, So
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos
bei Europos socialinio fondo agentū
ros atstovai.
Ar renginys pavyko, geriausiai iliustruo
ja puikius komentarus vertinimo anke
tose pateikiantys dalyviai: „Gavau daug
motyvacijos ir manau, bus ką pritaikyti
dirbant su tiksline grupe, t. y. vyresnio
amžiaus žmonėmis. Supratau, kad rei
kia skleisti tą žinią, jog gyvenimas tik
rai neišeina į pensiją, motyvuoti savo
amžiaus žmones nepasiduoti dejonėms
ir nenurašyti savęs, kaip nenaudingo
ir pasenusio žmogaus, o džiaugtis šiuo
nuostabiu amžiaus tarpsniu. Savo pozi
tyvumu degti ir uždegti kitus, bendrau
ti, kurti ir būti įdomiems savo vaikams
ir jaunajai kartai - mūsų ateities kūrė

jams,“- rašo vienas iš renginyje dalyva
vusių priemonės „54+“ projektų vykdy
tojų atstovų.
Džiaugiamės, kad absoliuti dauguma
renginio vertintojų savo anketose dėko
ja už prasmingai praleistą laiką ir sako,
jog tokie renginiai reikalingi, nes įkve
pia judėti į priekį, siekti visavertės atei
ties, geriau įprasminti savo būtį ir buitį.
Renginio metu taip pat buvo pristatytas
naujas socialinės reklamos vaizdo klipas
„Gyvenimas neišeina į pensiją“. Klipas
yra komunikacijos kampanijos „Am
žinai jauni“ dalis ir skirtas 54+ tikslinei
grupei. Juo siekiama įkvėpti ir moty
vuoti mokytis, tobulėti, siekti savo tikslų
ir svajonių, taip pat skatinti visuomenę
keisti nuostatas apie vyresnius žmones,
mokymąsi visą gyvenimą.
Reklaminį klipą galite pažiūrėti čia.

