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Mokymams ar su tuo susijusioms vei-

kloms yra skiriama daugiausia Euro-

pos socialinio fondo (ESF) lėšų. Norint 

jas panaudoti kaip galima prasmingiau, 

būtina ypač rūpintis įgyvendinant pro-

jektus vykstančių mokymų kokybe ir 

siekti efektyvumo. 

Europos socialinio fondo specialistai, 

įgyvendindami 2018 m. atlikto ESF fi-

nansuojamų mokymų kokybės ir efek-

tyvumo vertinimo rekomendacijas, pa-

rengė specialų leidinį „Kaip siekti moky-

mų kokybės ir efektyvumo ESF projek-

tuose?“ Leidinyje nuosekliai aptariama 

kiekvieno mokymų etapo (planavimo, 

Kviečiame į konsulta-
cijos pareiškėjams, ke-
tinantiems teikti pa-
raiškas pagal priemonę 
„Kompetencijos LT“

Pristatome naują 
leidinį, skirtą mokymų 
kokybei ESF projek-
tuose gerinti

Parengtas leidinys apie 
neperkančiųjų organi-
zacijų pirkimus

Kviečiame į individualias konsultaci-

jas būsimus pareiškėjus, ketinančius 

teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 

09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ 

atnaujintą 3-iąjį kvietimą. Konsultacijų 

metu pareiškėjai bus konsultuojami pa-

raiškos pildymo, pateikimo ir kitais su 

paraiškos parengimu susijusiais klausi-

mais.

Individualios konsultacijos vyks 2020 m. 

sausio 8, 15, 22, 29 dienomis nuo 13.30 

iki 15:30 val. Vilniuje, Europos socialinio 

fondo agentūroje (Gynėjų g. 16).

Į konsultacijas prašome registruotis iš 

anksto telefonu 8 659 80 754 arba el. 

paštu Agne.Buividaviciute@esf.lt 

Nuoroda į išsamesnę informaciją

įgyvendinimo ir vertinimo) svarba, ap-

žvelgiami esminiai dalykai, lemiantys 

mokymų kokybę ir sėkmę.

Agentūros teisės specialistai pristato 

naują leidinį, kuriame kalbama apie tai, 

kaip pirkimus turėtų vykdyti tos įstai-

gos, kurios nėra perkančiosios organi-

zacijos. Šiame leidinyje ne tik nurody-

tas teisinis reglamentavimas, bet ir pa-

teiktas realių situacijų vertinimas bei 

rekomendacijos, kaip tinkamai vykdyti 

pirkimus ateityje.

Nuoroda į leidinį „Neperkančiųjų 
organizacijų pirkimų vykdymo 
ypatumai“
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Supaprastinimų 

Atmintinė 

2014–2020 m. laikotarpiu ypač siekia-

ma  supaprastinti administravimo pro-

cesą. Viena iš tokių priemonių  – supa-

prastintas išlaidų apmokėjimas. Europos 

socialinio fondo agentūros specialistų 

Atnaujintas leidinys 
„Supaprastinimų 
atmintinė“

parengtame leidinyje rasite vertingų 

patarimų, konkrečių pavyzdžių ir paaiš-

kinimų, kaip taikyti supaprastinimus.

Leidinyje aptarti supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo būdai, supaprastintų iš-

laidų ir pirkimų sąsajos, supaprastintai 

apmokamų išlaidų buhalterinė apskaita, 

fiksuotųjų normų taikymas ir kt.

Nuoroda į Supaprastinimų atmintinę

Leidinys „Kaip siekti mokymų koky-
bės ir efektyvumo ESF projektuose?“

mailto:Agne.Buividaviciute@esf.lt
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-kompetencijos-lt/620
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/01/esf_teisininku_20.01.02.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/01/esf_teisininku_20.01.02.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/01/esf_teisininku_20.01.02.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2019/12/supaprastinimu_atmintine_19.12.16.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2019/12/esf_mokymu_gaires_19.12.27.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2019/12/esf_mokymu_gaires_19.12.27.pdf

