VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

metus

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius

Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) įsteigta 1999 m.
vasario mėn. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos) bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT).
Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei
kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, Agentūros įstatais.
Agentūros įstatų nauja redakcija įregistruota 2014 m. liepos 10 d., Juridinių asmenų registre. Agentūra
registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 1999 m. vasario 5 d., kodas (identifikavimo
numeris) 124630617 (buvęs kodas 2463061).
Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Svarbiausias Agentūros tikslas – užtikrinti jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo vystymąsi bei
sėkmingą Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui „Jaunimas“ (2000–2006), „Veiklus
jaunimas“ (2007–2013), „Erasmus+“ (2014–2020) ir „Europos solidarumo korpusas“ (2018–2020).
Agentūros uždaviniai:
1. dalyvauti vykdant valstybės tarptautinius įsipareigojimus jaunimo politikos srityje;
2. bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
srityje;
3. teikti informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;
4. teikti informaciją Lietuvos jaunimui apie jaunimo politiką Lietuvoje ir užsienio šalyse, tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes, jaunimo iniciatyvos reikšmę valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimui ir pan.;
5. remti jaunimo bendradarbiavimo savivaldybių lygyje stiprinimą (organizuoti mokymo kursus bei
seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti savivaldybių lygyje organizuojamus
jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
6. koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo
bendradarbiavimo projektams, ypač skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir
pažinimui nepalankioje aplinkoje.
Siekdama teikti kokybiškas paslaugas nuo 2007 m. gegužės 18 d. Įstaiga įsidiegė kokybės vadybos
sistemą (pagal ISO 9001:2008 standartą), kurios taikymo sritis – Europos jaunimo neformaliojo ugdymo ir
tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas ir informacijos sklaida. 2010 m. gegužės 18 d.
patvirtinta sistemos atitiktis atnaujintam ISO 9001:2008 standartui. 2013 m. gegužės 18 d. sertifikatas
atnaujintas. Nuo 2016 m. gegužės 18 d. Įstaiga sertifikuota pagal naują Kokybės vadybos sistemos standartą
ISO 9001:2015. 2019 m. gegužės 18 d. sertifikatas atnaujintas. KVS sertifikatas patvirtina, kad organizacijos
veikla ir procesai atitinka standarto reikalavimus, valdymo sistema yra nuolat tobulinama, siekiant atitikti
klientų poreikius ir išlaikyti aukštą paslaugų kokybę.

ES PROGRAMŲ – „ERASMUS+“ (JAUNIMO SRITIS) BEI „EUROPOS SOLIDARUMO
KORPUSAS“ – ADMINISTRAVIMO VYKDYMAS IR ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 2020 METAIS
PARAIŠKOS 2020 M.
„Erasmus+“ jaunimo sritis
PROJEKTŲ PARAIŠKOS
2020 m. Agentūra iš viso gavo 410 paraiškų (103 paraiškos buvo finansuotos). Lyginant su 2019 m. –
buvo gauta 28,1 proc. daugiau projektų paraiškų (2019 m. gauta 320 paraiškų).
•
•
•

Vasario 11 dienos terminui gauta 118 projektų paraiškų, finansuoti 42 projektai.
Gegužės 7 dienos terminui gautos 149 projektų paraiškos, finansuoti 25 projektai.
Spalio 1 d. terminui gauta 120 projektų paraiškų, spalio 29 d. terminui (papildomam) gautos 23
kūrybiškumą skatinančių strateginių partnerysčių projektų paraiškos – po abiejų terminų finansuoti 36
projektai.

Lėšų poreikis: 22 086 588 Eur (2019 m. lėšų poreikis buvo – 12 557 521,25 Eur )
Projektams skirta: 3 585 176 Eur (2019 m. finansuotiems projektams paskirta – 2 764 208 Eur)
PARAIŠKOS DĖL AKREDITACIJOS
Organizacijos, nuosekliai ir tikslingai veikiančios darbo su jaunimu, jaunimo politikos srityje bei
planuojančios reguliariai vykdyti neformaliuoju ugdymu pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas, nuo 2021
m. veikloms gali gauti „Erasmus+“ akreditaciją jaunimo srityje, kuri leis kreiptis dėl veiklų finansavimo pagal
programą supaprastinta tvarka.
Oficialus informavimas apie šią galimybę pradėtas 2020 m. lapkričio 12 d., ir per 2020 m. buvo gautos
3 paraiškos dėl „Erasmus+“ jaunimo srities akreditacijos.
„Europos solidarumo korpusas“
PROJEKTŲ PARAIŠKOS
2020 m. Agentūra gavo 100 paraiškų, buvo finansuota 61 paraiška. Lyginant su 2019 m. – finansuota
32,6 proc. daugiau projektų (2019 m. buvo finansuoti 46 projektai):
•
•
•

Vasario 11 dienos terminui gautos 29 projektų paraiškas, finansuota 15 projektų.
Gegužės 7 dienos terminui gautos 36 projektų paraiškos, finansuota 28 projektų.
Spalio 1 d. terminui gauta 35 projektų paraiška, finansuota 18 projektų.

Lėšų poreikis: 1 494 334 Eur (2019 m. lėšų poreikis buvo – 2 257 331 Eur )
Projektams skirta: 1 367 101 Eur (2019 m. finansuotiems projektams paskirta – 1 543 117,60 Eur)

PARAIŠKOS DĖL KOKYBĖS ŽENKLO
Organizacijos, norinčios teikti „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos ar profesinės 1 veiklos
projektų paraiškas, pirmiausia turi gauti Kokybės ženklą. Kokybės ženklas yra oficialus patvirtinimas, jog
organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas
jauniems žmonėms. Jį suteikia arba nesuteikia Nacionalinė agentūros atstovai, pabendravę su organizacijos
atstovais ir įvertinę įvairius veiksnius.
Per 2020 m. buvo gauta 122 paraiškų dėl Kokybės ženklo suteikimo, Kokybės ženklas suteiktas 100
organizacijų (17 paraiškų buvo gautos gruodžio 14-31 d., tad jų vertinimas ir sprendimas dėl Kokybės ženklo
suteikimo bus priimtas 2021 m.). 2019 m. buvo gautos 34 paraiškos dėl Kokybės ženklo suteikimo, Kokybės
ženklas suteiktas 23 organizacijoms.
Paraiškų skaičius ženkliai išaugo, nes 2020 m. vyko pasiruošimas naujam programos etapui 2021–
2027 m., kurio metu keisis projektų finansavimo sistema – skirstant dotacijas Kokybės ženklas turės dar
reikšmingesnį vaidmenį nei iki šiol, taip pat organizacijų turėta „Erasmus+“ akreditacija nustoja galioti 202112-31.
Bendri administruojamų programų duomenys
•
•

Iš viso 2020 m. gauta projektų paraiškų: 501 (2019 m. iš viso gauta 389).
Iš viso 2020 m. finansuoti projektai: 164 (2019 m. iš viso finansuota 134).

DARBAS SU PROJEKTAIS IR JŲ PRIEŽIŪRA
„Erasmus+“ jaunimo sritis
VYKSTANČIŲ PROJEKTŲ LANKYMAI IR PATIKROS
Per 2020 m. I-IV ketvirčius aplankyta 12 projektų (2019 m. – 23 projektai) – atlikti 10 projekto
lankymų (2019 m. – 16) (angl. monitoring visit) ir 2 patikros projekto metu (2019 m. -7) (angl. on the spot
check during the project implementation). Dokumentų patikrų (angl. desk check) skaičius išliko panašus (2019
m. – 16, 2020 m. – 18). 2020 m. atlikta mažiau sisteminių patikrų (angl. system check) – 1, 2019 m. –
5. Lyginant su 2019 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, skaičiai yra šiek tiek mažesni, nes dėl COVID-19
pandemijos įtakos dalis projektų veiklų nukeltos, tad nukelta dalis ir projektų lankymų bei patikrų.
GALUTINIŲ ATASKAITŲ GAVIMAS IR PATIKRA
Per 2020 m. I-IV ketvirčius gauta 69 2016–2019 m. finansuotų projektų ataskaitų, patikrinta - 84,
atlikta 18 dokumentų patikrų. Lyginant su 2019 metais, gautų ataskaitų skaičius per 2020 m. yra mažesnis 2019 m. gauta 90 ataskaitų, 2020 m. – 69 ataskaitos. Lyginant patikrintų ataskaitų skaičių - 2020 m. jų
patikrinta taip pat mažiau nei 2019 m. (atitinkamai 84 ir 104). Skaičiai yra mažesni dėl COVID-19 pandemijos
įtakos – daugelio projektų įgyvendinimas yra atidedamas, taip pat nusikelia ir galutinių ataskaitų teikimas bei
patikra. Lyginant su 2019 m., atliktų dokumentų patikrų skaičius 2020 m. beveik nepakito (atitinkamai 16 ir
18).
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Nuo 2021 m. nebelieka galimybės įgyvendinti profesinės veiklos projektus.

„Europos solidarumo korpusas“
VYKSTANČIŲ PROJEKTŲ LANKYMAI IR PATIKROS
Per 2020 m. aplankyti 4 projektai (2019 m. – 4) (angl. monitoring visit) ir 2 patikros projekto metu
(2019 m. -0) (angl. on the spot check during the project implementation), dokumentų patikrų (angl. desk
check) atlikta 6 (2019 m. – 1). Lyginant su 2019 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu skaičiai yra šiek tiek
didesni (tiek per 2019 m., tiek per 2020 m. buvo aplankyta po 4 projektus, tačiau 2020 m. dar atliktos ir 2
patikros projekto metu).
GALUTINIŲ ATASKAITŲ GAVIMAS IR PATIKRA
Per 2020 m. gautos 27 projektų finansuotų 2018-2020 m. laikotarpiu galutinės ataskaitos, įvertintos
24 projektų galutinės ataskaitos, lyginant su 2019 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu skaičiai yra ženkliai
didesni – 2019 m. I-IV ketv. buvo įvertinta 1 projekto galutinė ataskaita (Europos solidarumo korpuso
programa pradėta finansuoti projektus nuo 2018 m. spalio mėn, tad projektai tik dabar baigia veiklas).
Informacinių renginių organizavimas ir dalyvavimas kitų renginiuose
RENGINIAI, KURIUOSE 2020 M. PRISTATYTA „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIS
2020 m. buvo organizuoti 18 renginių, kuriuose buvo pristatyta „Erasmus+“ jaunimo sritis. Lyginant
su 2019 metais, fiksuojamas mažesnis renginių skaičius (2019 m. organizuoti 36 renginiai). Tikslus pasiektų
dalyvių skaičius negali būti pateikiamas, nes masiniuose renginiuose (pavyzdžiui, tarptautinėje mokymosi,
žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos“, Vilniaus knygų mugėje) informuotų ir konsultuotų asmenų
skaičius iki šiol nebuvo fiksuojamas. Fiksavimo sistemą planuojama įvesti 2021 m.
RENGINIAI, KURIUOSE 2020 M. PRISTATYTAS „EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS“
2020 m. buvo organizuoti 19 renginių pristatyti „Europos solidarumo korpusas“ programą. Didžioji
dalis renginių, kuriuose 2020 m. pristatyta „Erasmus+“ jaunimo sritis, yra tie patys, kuriuose pristatytas ir
„Europos solidarumo korpusas“ – kadangi Agentūra dalyvaudama renginyje dažniausia pasakoja apie abi
administruojamas programas.
Lyginant su 2019 metais, fiksuojamas mažesnis renginių skaičius. Pagrindinė sumažėjimo priežastis
yra pandemija ir dėl jos kilę ribojimai, tęsęsi beveik visus metus. Ilgainiui buvo prisitaikyta prie situacijos ir
renginiai perkelti į virtualią erdvę.
KELI RENGINIŲ PAVYZDŽIAI:
•
•
•

Vasario 6–7 d. Agentūra dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos
2020“, kur stende konsultavo besidominčius programomis. Vilnius. Parodos dalyvių skaičius – 30 200.
Gegužės 26 d. vyko nuotolinis informacinis susitikimas „Aktuali informacija dėl projektų įgyvendinimo“,
kurio metu buvo pristatyti esminiai pasikeitimai dėl COVID-19 pandemijos ir kt. Dalyvių skaičius – 62
Gegužės 27 d. vyko nuotolinis informacinis seminaras pirmą kartą įgyvendinantiems projektus. Dalyvių
skaičius – 20.

•

•

Rugsėjo 17 d. Agentūros direktorė Nacionaliniame darbo su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“
moderavo diskusiją „Išmaniųjų darbo su jaunimu metodų naudojimas darbe su jaunimu: kiek ir kokios
ribos?“. Forumas vyko nuotoliniu būdu, galimybė stebėti tiek gyvai, tiek įrašą suteikta visiems norintiems.
Lapkričio 12 d. vyko nuotolinis renginys, kurio metu tikslinėms organizacijoms buvo pristatoma
„Erasmus+“ jaunimo srities akreditavimo sistema. Dalyvių skaičius – 25.
Viešinimo veiklos
Svetainės www.jtba.lt apžvalga

Per 2020 m. interneto svetainė buvo aplankyta 30 648 kartus (2019 m. 34 056). Svetainės puslapiai
peržiūrėti 70 006 kartus (2019 m. 79 952). Tinklalapyje apsilankė 17 466 unikalūs vartotojai. Kaip ir iki šiol
– svetainėje sulaukta kur kas daugiau naujų lankytojų nei sugrįžta senų – 2020 m. į svetainę užsuko 83.1 %
naujų lankytojų, sugrįžo 16.9 % senų lankytojų.
Daugiausiai lankytojų atėjo organiškai iš paieškos svetainių (48.2 %) arba tiesiogiai – rinkdami
svetainės adresą (22.7 %). Likę lankytojai į svetainę pateko iš socialinių tinklų (14.6 %), per nukreipimą iš
kitų interneto svetainių (12 %), per naujienlaiškius (2.5 %).
Apibendrinant, 2020 m. svetainėje apsilankė 2 571 unikaliu vartotoju mažiau nei 2019 m., rodikliai
palaipsniui kiekvieną ketvirtį mažėjo. Galima daryti prielaidą, kad jie sumažėjo dėl lankytojų srauto
nukreipimo į kitą agentūros internetinę svetainę www.solidarumokorpusas.lt, kurioje talpinama su viena iš
programų susijusi informacija. Ta pagrindžia ir tai, kad raktažodžiai „solidarumo korpusas“, „Europos
solidarumo korpusas“ nebėra populiarūs pasiekiant tinklalapį www.jtba.lt
Svetainės www.erasmus-plius.lt apžvalga
2020 m. vyko internetinės svetainės atnaujinimo darbai, dėl kurių dalį laiko statistika nebuvo
renkama arba buvo renkama netiksliai. Todėl nėra galimybės pateikti apibendrintų rezultatų ir palyginti juos
su praėjusių metų apibendrintais rezultatais.
Svetainės www.solidarumokorpusas.lt apžvalga
Per 2020 m. interneto svetainė buvo aplankyta 12 469 kartus (2019 m. nuo kovo 8 d. – 4902).
Svetainės puslapiai peržiūrėti 36 043 kartus (2019 m. nuo kovo 8 d. – 13623). Tinklalapyje apsilankė 6 226
unikalūs vartotojai (2019 m. nuo kovo 8 d. – 3072). Svetainėje sulaukiama kur kas daugiau naujų lankytojų
nei sugrįžta senų – 2020 m. į svetainę užsuko 77.7 % naujų lankytojų, sugrįžo 22.3 % senų lankytojų.
Daugiausiai lankytojų atėjo tiesiogiai – rinkdami svetainės adresą (39 %) arba organiškai iš paieškos
svetainių (32.9%). Likę lankytojai į svetainę pateko iš socialinių tinklų (17.2 %), per nukreipimą iš kitų
interneto svetainių (10.7 %).
Apibendrinant, per 2020 m. internetinėje svetainėje apsilankė 3 149 lankytojais daugiau nei 2019 m.,
matomas rodiklių augimas, kitais metais bus imamasi priemonių jį dar labiau padidinti.
Įstaigos komunikacijos socialiniame tinkle www.facebook.com/veiklusjaunimas apžvalga
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis paskyra turi 10 466 gerbėjus ir 11 013 sekėjų. Per metus
auditorija paaugo 298 gerbėjais ir 566 sekėjais.
Populiariausią žinutę organiškai pamatė 4 332 gerbėjai (2019 m. 14423) – matomas ryškus
pasiekiamumo įrašais sumažėjimas. Tai iš dalies gali priklausyti nuo turinio, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad

reikšmingų turinio pakeitimų nebuvo atlikta, ir pasiekiamumo mažėjimas fiksuojamas kasmet – veikiausia
tokia situacija yra dėl Facebook algoritmo keitimų, kuriais norima paskatinti pirkti reklamą.
Naujienlaiškiai
2020 m. išsiųsta 10 „Erasmus+“ jaunimo srities naujienlaiškių (2019 m. – išsiųsta 13). 2020 m.
pabaigoje turima duomenų bazė 5651 prenumeratoriai (2019 m. buvo 5527). Iš viso per 2020 m. buvo išsiųsta
11 „Europos solidarumo korpusas“ programos naujienlaiškių 150 prenumeratorių (2019 m. – buvo renkama
kontaktų bazė, naujienlaiškiai dar nesiųsti). Naujienlaiškiais informuota apie artėjančius tarptautinius mokymo
renginius, paraiškų dėl projektų finansavimo teikimo terminus, projektų sėkmės istorijas ir pan.
Žiniasklaidos monitoringas
Kiekvieną dieną gaunamose žiniasklaidos monitoringo ataskaitose pateikiama informacija apie
Agentūros ir jos administruojamų ES programų atspindėjimą nacionalinėje, regioninėje spaudoje, interneto
žiniasklaidoje bei radijo ir televizijos kanalais.
Per 2020 m. žiniasklaidoje (daugiausiai interneto žiniasklaidoje ir regioninėje spaudoje) paskelbti
212 pranešimų, susijusių su „Erasmus+“ jaunimo sritimi ir „Europos solidarumo korpusu“ (2019 m. – 470).
Pagrindinė rodiklio sumažėjimo priežastis – dėl pandemijos projektai buvo sustabdyti ar nukelti. Taip pat
pakito ir informacinis laukas – tarptautiškumas medijose buvo mažiau svarbus.
Agentūros inicijuoti ar padėti rengti pranešimai žiniasklaidoje
1. Sausio 16 d. naujienų portale www.15min.lt Agentūros iniciatyva buvo publikuotas tekstas apie programos
„Europos solidarumo korpusas“ 2019 m. rezultatus, 2020 m tikslus ir sėkmingų projektų pavyzdžius.
2. Nuoroda: https://bit.ly/344s3F0
3. Sausio 22 d. naujienų portale www.15min.lt Agentūros ir Švietimo mainų paramos fondo bendra iniciatyva
buvo publikuotas tekstas apie programos „Erasmus+“ 2019 m. rezultatus, 2020 m. tikslus ir sėkmingų
projektų pavyzdžius.
4. Nuoroda: https://bit.ly/345niLJ
5. Vasario 28 d. naujienų portale www.diena.lt Agentūros iniciatyva buvo publikuotas tekstas apie
„Erasmus+“ jaunimo mainų projektą, į kurį buvo įtraukti jaunuoliai su negalia.
6. Nuoroda:https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/specialiuju-poreikiu-jaunuoliams-ypatingasavaite-lavinant-penkis-pojucius-954725
7. Jaunimui skirtame mėnraštyje „370“, kovo mėnesio numeryje, Agentūros iniciatyva buvo publikuotas
tekstas apie jaunuolį, savanoriavusį pagal programą „Europos solidarumo korpusas“.
8. Nuoroda (psl. 15): https://issuu.com/diena/docs/370_88_web
9. Gegužės 25 d. naujienų portale www.diena.lt Agentūros iniciatyva buvo publikuotas tekstas apie jaunuolį,
savanoriavusį pagal programą „Europos solidarumo korpusas“.
10. Nuoroda:https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/pokyciu-troskimas-atvede-i-savanorysteturkijoje-968951
11. Birželio 12 d. naujienų portale www.diena.lt Agentūros iniciatyva buvo publikuotas tekstas apie
Druskininkų jaunimo įgyvendinamą solidarumo projektą pagal programą „Europos solidarumo korpusas“.
12. Nuoroda:
https://www.diena.lt/naujienos/sportas/kitos-sporto-sakos/druskininku-jaunimo-iniciatyvasupazindinti-su-lietuvoje-dar-mazai-zinomu-sportu-971670

13. Tas pats tekstas apie Druskininkų jaunimo įgyvendinamą solidarumo projektą pagal programą „Europos
solidarumo korpusas“ Agentūros iniciatyva buvo publikuotas ir jaunimui skirtame mėnraštyje „370“,
birželio mėnesio numeryje.
14. Nuoroda (psl. 19): https://issuu.com/diena/docs/370_91_web
15. Liepos 9 d. naujienų portale www.diena.lt Agentūros iniciatyva buvo publikuotas tekstas apie Trakų rajono
jaunimo įgyvendintą solidarumo projektą pagal programą „Europos solidarumo korpusas“.
16. Nuoroda: https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/traku-rajono-jaunimo-iniciatyvos-raginabendruomene-gyventi-be-diskriminacijos-975697
17. Lapkričio 20 d. organizatorių kvietimu Agentūros atstovas dalyvavo renginyje jaunimui #BEcool
#AFTERschool, kuriame pristatė „Europos solidarumo korpuso“ galimybes. Renginys buvo
transliuojamas tiesiogiai naujienų portale „Delfi“ ir stebimas daugiau nei 45 000 žiūrovų. Įrašas:
https://bit.ly/3aZbKiB
18. Bendradarbiaudama su LiJOT ir JRD Agentūra parengė ir spalio 20 d. išplatino tekstą, skirtą atkreipti
dėmesį į jaunimo situaciją pandemijos kontekste. Publikacijos portale www.lrt.lt nuoroda:
http://bit.ly/3rF4WfW
19. Bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu buvo parengtas ir gruodžio 22 d. portale
www.15min.lt publikuotas tekstas apie programos rezultatus ir ateinančio etapo (2021-2027 m.) tikslus.
Nuoroda http://bit.ly/3rAptCb.

Leidybinė veikla
Agentūra 2020 m. programų, organizuojamų renginių viešinimui, taip pat iš Europos Komisijos
gautos centralizuotai rengtos medžiagos išleido:
• Atnaujinta tūrinė Europos Sąjungos dėlionė
• Atšvaitai-ženkliukai. Tiražas 100 vnt.
• Skrajučių apie jaunimo mainus papildymas. Tiražas 600 vnt.
• Lankstinukų jaunimui apie programą „Europos solidarumo korpusas“ papildymas. Tiražas 1000 vnt.
• Medžiaginių maišelių su „Europos solidarumo korpuso“ vizualika papildymas. Tiražas 200 vnt.
• Reprezentacinės pastatomos vėliavos su „Erasmus+“ logotipu. Tiražas 2 vnt.
• Skrajutės „Pažink ES saugiai ir atsakingai su „Erasmus+“. Tiražas 300 vnt.
• „Youthpass“ kompetencijų aprašai lietuvių kalba. Tiražas 100 vnt.
• „Youthpass“ kompetencijų aprašai anglų kalba. Tiražas 100 vnt.
• Parengtos projektų viešinimo gairės dotacijų gavėjams (el. variantas).
• Daugkartinės apsauginės veido kaukės su „Europos solidarumo korpuso“ vizualika. Tiražas 70 vnt.
• Daugiafunkcinės skarelės su „Europos solidarumo korpuso“ vizualika. Tiražas 80 vnt.
• Parengtos instrukcijos, kaip teikti galutines ataskaitas (el. variantas).
• Parengtas leidinys apie programų galimybes specialiųjų poreikių turintiems jaunuoliams „Galimybės,
skirtos visiems“ (el. variantas).
• Parengti 9 infografikai apie pasiektus programomis rodiklius (el. variantas).
Mokymo renginiai
Agentūra suteikia galimybę Lietuvos jaunimo srities atstovams dalyvauti tarptautiniuose mokymosi
renginiuose užsienyje, taip pat organizuoja tarptautinius ir nacionalinius mokymus Lietuvoje. Siekiama, kad
šios veiklos prisidėtų prie Programų projektų kokybės gerinimo, atspindėtų darbo su jaunimu Europoje realijas,
skatintų mažiau galimybių turinčio jaunimo įsitraukimą.

„Erasmus+“ jaunimo srityje 2020 m. Agentūra surengė 6 mokymo renginius Lietuvoje 118 dalyvių
(2019 m. Agentūra surengė 7 mokymo renginius Lietuvoje 129 dalyviams). „Europos solidarumo korpusas“
programoje 2020 m. Agentūra surengė 25 mokymo renginius Lietuvoje 422 dalyviams (2019 m. Agentūra
surengė 23 mokymo renginius Lietuvoje 388 dalyviams).
Agentūros bendradarbiavimas su kitomis nacionalinėmis agentūromis
Įgyvendindama abi programas 2020 m. Agentūra m. kartu su kitomis nacionalinėmis agentūromis iš
Lietuvos siuntė 72 dalyvius į 30 tarptautinių (daugiausia nuotolinių) renginių (2019 m. Agentūra siuntė 110
dalyvių į 58 tarptautinius renginius užsienio šalyse).
Sumažėjimas fiksuojamas dėl COVID-19 pandemijos – nemaža dalis renginių buvo atšaukti.
Taip pat Agentūra 2020 m. tęsė ir inicijavo kelis didesnės apimties bendradarbiavimo su kitomis
agentūromis projektus:
• projektas „Cross over“ strateginių partnerysčių paraiškų kokybės gerinimo srityje;
• projektas „Europe goes local“, kurio paskelbtos Draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijos,
kurios buvo sukurtos „Europe Goes Local“ vietinių veiklų savivaldybėse metu. Susipažinti galima
čia: https://bit.ly/3rzKD3f;
• projektas „European Academy on Youth work“ koncentruojamasi į darbo su jaunimu naujoves,
inovacijas ir gerąsias praktikas šioje srityje, bei darbo su jaunimu politiką. Daugiau informacijos apie
projektą: https://www.eayw.net/;
• tarptautiniai didelės apimties mokymai „MOOC digital“ su jaunimu dirbantiems asmenims apie
skaitmeninį darbą su jaunimu. Išsamius mokymo kursų I dalies rezultatus galima rasti čia:
www.bit.ly/MOOCdigital-ataskaita;
• projektas „Role models“, kuriuose programų dalyviai (buvę savanoriai ir pasinaudoję kitomis
programos galimybėmis) gali dalintis savo patirtimis ir taip viešinti programų galimybes ir pan.;
• projektas „European Youth Work Convention“, kas 5 matus vykstantis pagrindinis darbo su jaunimu
temą nagrinėjantis strateginis renginys, kurio metu buvo European Youth Work Agenda ir pradėtas
Bonos
procesas. Daugiau
informacijos
apie
renginį
ir
rezultatus:
https://www.eywc2020.eu/en/convention/.
II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-09-23 nutarimu Nr. 1048 „Dėl viešosios įstaigos
„Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ dalininko teisių perėmimo ir šios įstaigos dalininko teisių
ir pareigų įgyvendinimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau –
SADM) Agentūros dalininkų teises, ir 2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu
nutarimu Nr. 1393 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo”,
kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutiko, kad SADM pertvarkytų viešąją įstaigą į biudžetinę įstaigą
Agentūrą. Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-01-19 įsakymu „Dėl
viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ Nr.
A1-51, JTBA pertvarkoma iš viešosios įstaigos į biudžetinę įstaigą nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Dalininkų kapitalas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro 57,92 EUR.
III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis

2020 m. Agentūros „Erasmus+“ programos administravimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

380566

Valstybės biudžeto lėšos

127000
Iš viso, EUR 507566

2020 m. Agentūros Eurodesk programos įgyvendinimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

30251

Valstybės biudžeto lėšos

11000
Iš viso, EUR 41251

2020 m. Agentūros programos „Europos solidarumo korpusas“ administravimo lėšų šaltiniai
Europos Sąjungos lėšos

127984

Valstybės biudžeto lėšos

27000
Iš viso, EUR 154984

2020 m. lėšų panaudojimas ES programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai:
Gautas projektų finansavimui

3595067,10

Mokėjimai projektų vykdytojams

2485576,28

2020 m. lėšų panaudojimas ES programos „Europos solidarumo korpusas“
Gautas projektų finansavimui

2019894,10

Mokėjimai projektų vykdytojams

1081914,40

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Per ataskaitinį laikotarpį agentūra įsigijo baldų komplektą už 2204,38 EUR ir du kompiuterius už
1415,24 EUR, dar du pilnai nudėvėtus ir netinkamai naudoti kompiuterius nurašė.
Parduoto ar perduoto ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę galima rasti finansinės ataskaitos
aiškinamajame rašte ir 2-ajame priede.
V. Viešosios įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos (2020 m. veiklos rezultatų ataskaita):

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos
IT nusidėvėjimas ir amortizacija
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Transporto sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Pagrindinės veiklos
sąnaudos
344168,55
1857,98
9801,79
7079,35
275,44
2325,70

tame tarpe:
VB lėšos
139904,00
0,19

ES lėšos
204264,55
1857,79
9801,79
7079,35
275,44
2325,7

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
sąnaudos
Nurašytų sumų
Sunaudotų atsargų savikaina
Nuomos sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Finansavimo sąnaudos

Viso:

1600,27
0,29
4263,20
19888,04
82092,20
2600478,21
3073831,02

4965,00
9131,00
11 000,00
165000,19

1600,27
0,29
4263,20
14923,04
72961,20
2589478,21
2908830,83

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Ataskaitinių laikotarpių pradžioje agentūroje dirbo 17 darbuotojų. Ataskaitinių laikotarpių pabaigoje
agentūroje dirbo 17 darbuotojų.
VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Nėra.
VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.
Agentūros vadovo pareigas eina Guoda Lomanaitė. Jai 2020 metais priskaičiuota 31022,63 EUR darbo
užmokesčio.
IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Nėra.
X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims,
nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
Nėra.

Direktorė

Guoda Lomanaitė

