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Europos socialinio fondo agentūra šiais 

metais ketina vykdyti labiausiai skurs-

tantiems Lietuvos gyventojams skirtų 

higienos prekių pirkimą. Planuojama 

įsigyti ir 2018 m. gyventojams dalinti 

skalbimo priemonių, muilo, šampūno, 

dantų pastos, dantų šepetėlių.

Norint įsigyti kokybiškų, visai šeimai 

tinkamų higienos priemonių, būti-

na aiškiai ir tiksliai apibrėžti pirkimo 

objektą bei išdėstyti jam keliamus rei-

Rugsėjo 2-ąją dieną Lietuvos Respubli-

kos socialinės apsaugos ir darbo minis-

terija šeimas kviečia atvykti į Panevė-

žį.  Bendruomenių rūmuose (Kranto g. 

28) vyks tradicinė Šeimų šventė. 

Prieš penkerius metus portalas „Study 

In Lithuana“ buvo sukurtas kaip aukš-

tųjų mokyklų priemonė, skirta poten-

cialių užsienio studentų skaičiui didinti 

bei Lietuvos aukštojo mokslo konkuren-

cingumui užsienio šalyse skatinti. Šiuo 

metu portalas „Study In Lithuania“ yra 

pagrindinis kanalas užsienio studen-

tams, ieškantiems informacijos apie ga-

limybes studijuoti Lietuvoje, portalu kas-

dien aktyviai naudojasi visos Lietuvos 

aukštosios mokyklos siūlančios studijų 

programas anglų kalba. Kartu su nuolat 

augančiu unikalių portalo lankytojų kie-

kiu auga ir užsienio studentų skaičius 

Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Europos socialinio fondo agentūra kvie-

čia nevyriausybines organizacijas teik-

ti paraiškas pagal priemonę „Socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų integracija į 

darbo rinką“. Paraiškas galima teikti iki 

2017 m. lapkričio 30 d. 16.00 val. 

Daugiau nei 31 mln. eurų  planuojama 

skirti projektams, kurių metu bus ska-

tinamas socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų savarankiškumas, ugdomos 

profesinės kompetencijos ir sudaro-

mos galimybės šiems žmonėms įsilieti 

į darbo rinką. Finansavimas bus skiria-

mas  socialinę atskirtį patiriančių asme-

nų integravimo į darbo rinką veikloms: 

Europos socialinio 
fondo agentūra skel-
bia rinkos konsultaci-
ją dėl higienos prekių 
įsigijimo

Rugsėjo 2 d. LR socia-
linės apsaugos ir dar-
bo ministerija kviečia 
į Šeimų šventę!

Portalas „Study In 
Lithuania“ – pagrin-
diniai užsienio stu-
dentų vartai į aukš-
tojo mokslo Lietuvoje 
siūlomas galimybes

Daugiau nei 31 mln. 
eurų bus skiriami so-
cialinę atskirtį pati-
riančių asmenų inte-
gracijai į darbo rinką

individualiam ar grupiniam motyvavi-

mui, asmenų poreikių vertinimui, so-

cialinių ir darbo įgūdžių ugdymui, pa-

laikymui ir atkūrimui,  psichosocialinei 

pagalbai, profesiniam orientavimui, 

kalavimus. Atsižvelgiant į tai nuspręs-

ta kreiptis į nepriklausomus ekspertus, 

institucijas bei rinkos dalyvius ir prašyti 

pagalbos rengiant techninę specifikaci-

ją minėtoms prekėms įsigyti.

Tikimasi, jog nepriklausomi ekspertai, 

institucijos bei rinkos dalyviai pasida-

lins savo turimomis žiniomis, kuriomis 

remiantis bus parengtos pirkimo sąly-

gos, užtikrinančios tiek rinkos dalyvių 

konkurenciją, tiek kokybiškų prekių įsi-

gijimą.

Pasiūlymus ir pastebėjimus iki 2017 m. 

rugsėjo 8 d. 15:00 val. galima pateikti 

CVP IS priemonėmis. Kilus poreikiui, 

siūlymus ir pastebėjimus pateikusios 

organizacijos gali būti kviečiamos ap-

tarti pateiktos informacijos iki 2017 m. 

rugsėjo 13 d. 16:00 val.

Pirkimo dokumentus galite rasti čia.

Šventės dalyvių laukia smagios pramo-

gos mažiems ir dideliems: gaisrininkai, 

policininkai ir kinologai, dronai, robo-

tai, laikinos tatuiruotės ir iliuzijos, spor-

tas, menas, guminiai arkliukai ir brie-

džiai. Ir dar - Lauros koncertas!    Taip 

pat pokalbiai apie pozityvią tėvystę su 

menininke Nomeda Marčėnaite, psi-

chologe Jūrate Bortkevičiene, sveikos 

gyvensenos mokytoju Simonu Urbonu 

ir kitais. 

Šventės programą galite rasti čia.

Per 2016-uosius metus portalas „Study 

in Lithuania“ pasiekė daugiau nei du 

trečdalius visų pasaulio šalių (per 150) 

iš penkių pasaulio žemynų. Lankyto-

jai net iš tokios mažytės valstybės kaip 

Monako kunigaikštystė ar daugiau nei 

dešimt tūkstančių kilometrų nuo Lie-

tuvos nutolusios Palau salos Ramiajame 

vandenyne domėjosi studijomis Lietu-

voje. Daugiausia dėmesio portalui skyrė 

Indijos gyventojai – per metus svetai-

nėje apsilankė daugiau nei 17 tūkstan-

čių žmonių iš šios šalies. Pirmajame 

lankytojų penketuke taip pat yra lanky-

tojai iš JAV (daugiau nei 9 tūkstančiai) 

bei Jungtinės Karalystės (daugiau nei 7 

tūkstančiai).

Portalas „Study in Lithuania“ sukurtas 

įgyvendinant projektą „Lietuvos aukš-

tojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. 

Šiuo metu veiklos plėtojamos jau tęsti-

niame projekte „AMTP 2“. Abu projek-

tai finansuoti Europos socialinio fondo 

lėšomis.

mokymui, informavimui ir kitoms bū-

tinoms veikloms.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą 

galite rasti čia.
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