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Kviečiame teikti 
paraiškas pagal 
priemonę „Studijų 
kokybės gerinimas“

Lietuvoje, viešai skelbiamais duomeni-

mis, maždaug penktadalis, arba 1 mili-

jardas eurų nuo visų viešųjų pirkimų, 

kasmet gali būti panaudojama neskai-

driai. Viešųjų pirkimų vykdymas per 

CPO LT elektroninį katalogą yra prie-

monė, leidžianti pašalinti korupcijos ri-

zikos veiksnius, nes, vykdant viešuosius 

pirkimus per CPO LT elektroninį katalo-

gą, visi procesai – nuo pirkimo sukūri-

mo, paskelbimo, pasiūlymų pateikimo, 

tiekėjų varžymosi, vokų atplėšimo ir net 

sutarčių sudarymo – vyksta elektroni-

niu automatizuotu būdu, o tai reiškia, 

kad procesai yra skaidrūs. 

Birželio 1-ąją minėsime Tarptautinę 

vaikų gynimo dieną. Šią dieną pasitin-

kame dalindamiesi savo patirtimis iš 

viešnagės Vijurkų vaikų globos namuo-

se ir surengtos edukacinės popietės 

Santariškių onkohematologijos skyriuje 

besigydantiems vaikams. 

Džiaugiamės, kad Europos socialinio 

fondo agentūros kolektyve turime žmo-

nių, kurie gražiais dalykais nori dalintis 

su kitais. Jau penkerius metus tęsiasi 

mūsų draugystė su Vijurkų vaikų glo-

bos namais. Šią gegužę, tarsi norėdami 

paspartinti kažkur vis delsiantį pavasa-

rį, nusprendėme vaikams suorganizuo-

ti iškylą gamtoje, nes paprasto, nuošir-

daus žmogiško bendravimo, dėmesio ir 

meilės šiems vaikams trūksta labiausiai. 

Daugiau įspūdžių apie mūsų viešnagę 

Vijurkuose rasite čia.

Bus siekiama mažinti 
su viešaisiais pirki-
mais susijusią 
korupciją

Dėmesys vaikams – 
kelias į humanišką 
visuomenę

Europos socialinio fondo agentūra bei 

Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-

lo ministerija iki 2017  m. liepos 24 d. 

17.00  val. kviečia teikti paraiškas pagal 

priemonę „Studijų kokybės gerinimas“. 

Paraiškas dėl studentų praktikų organi-

zavimo įmonėse gali teikti asociacijos, 

vienijančios įmones, o studentų vers-

lumą bei kūrybiškumą skatinančias 

paraiškas – asociacijos ir aukštosios 

mokyklos. Daugiau nei 3,4 mln. eurų 

planuojama skirti projektams, kurių 

metu studentams bus organizuojamos 

praktikos darbo vietose pagal profesiją, 

bus plėtojama partnerystė su sociali-

niais partneriais ir jų įtraukimas į stu-

dijų praktikų organizavimo tobulinimą 

nansavimo sutartis. Projektą trejus me-

tus įgyvendins Viešoji įstaiga CPO LT. 

Europos socialinio fondo investicijos 

leis išplėsti viešųjų pirkimų elektroninę 

erdvę, gerokai padidinti centralizuotų 

prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą CPO LT 

informacinėje sistemoje kartu sudarant 

objektyvias prielaidas mažinti ar panai-

kinti korupcijos rizikos veiksnius. Kai 

perkančiosios organizacijos centrali-

zuotai galės įsigyti joms būtinas prekes, 

paslaugas ir darbus elektroninėje erdvė-

je, išnyks žmogiškojo veiksnio rizika 

šiame procese. Manoma, kad projektas 

turės teigiamos įtakos ir tiekėjams. Jie 

turės galimybę paprasčiau patekti į vie-

šųjų pirkimų rinką, galės numatyti par-

davimų mastą,   taupys laiką ir žmonių 

išteklius, sudarę preliminariąsias sutar-

tis, jų galiojimo laikotarpiu galės siūly-

ti savo prekes, paslaugas, darbus visos 

šalies perkančiosioms organizacijoms, 

taip pat siūlyti konkurencingas kainas 

dėl mažesnių dalyvavimo centralizuo-

tuose viešuosiuose pirkimuose išlaidų.

Praėjusią savaitę kartu su labdaros fon-

du „Mamų unija“ mūsų kolegos aplankė 

Santariškių onkohematologijos skyriuje 

besigydančius vaikus. Šįkart prie mūsų 

iniciatyvos prisidėjo UAB „MeinArt“ va-

dovas ir animatorius Meinardas Valke-

vičius, o nuotaiką dar labiau kėlė Hele-

na Salnik iš www.vaikudziaugsmas.lt, 

kuri renginio metu vaikus ir jų tėvelius 

bei įgyvendinimą, ugdomas studentų 

verslumas ir kūrybiškumas.

Tikimasi, kad projektų iniciatoriai ska-

tins kuo daugiau studentų susipažinti 

su darbo rinka ir įgyti praktinių žinių bei 

socialinių įgūdžių, kurių prireiks ateity-

je. Kartu siekiama, jog į projektų veiklas 

būtų įtraukta kuo daugiau įvairių sričių 

studentų, kurie ugdytų savo kūrybišku-

mą bei verslumą. Pareiškėjams taip pat 

keliamas lūkestis aktyviau naudoti jau 

sukurtas ir veikiančias studentų prakti-

kos organizavimo sistemas bei metodi-

kas, taikyti sumaniosios praktikos me-

todus ir kt. 

 

Daugiau apie šį kvietimą kviečiame 

skaityti čia.

vaišino burnoje tirpstančia cukraus 

vata. Vaikučiai klausė animacijos istori-

jos, pamatė visą kūrybinį procesą, suži-

nojo apie animacijos rūšis. Tikimės, kad 

taip prisidėjome prie jų geresnės savi-

jautos ir pažadinome svajones, o tai juk 

gali būti stiprus ginklas kovojant su liga. 

Plačiau apie popietę Santariškėse kvie-

čiame skaityti čia. 

2017 m. gegužės 24 d. pasirašyta pro-

jekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, 

vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį 

katalogą, valdymo sistemos plėtra“ fi-
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