2015 m. sausis














Sausio 9 d. Informacinė diena apie Europos savanorių tarnybą. Vilnius.
Sausio 12–15 d. Seminaras ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities konsultantams.
Vilnius.
Sausio 14 d. 9.30–11 val. programos konsultantų konsultacijos. Vilnius / internetu
Sausio 14 d. 11.30–14 val. ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas.
Plungė.
Sausio 15 d. 13–16 val. online konsultacija dėl KA3 paraiškų, skirtų Europos jaunimo
savaitei.
Sausio 16 d. 15–17 val. online konsultacija KA2 paraiškų teikėjams – pasitikrink savo
idėją
Sausio 16 d. 11–14 val. „Erasmus+“ jaunimo srities informacinė diena. Vilnius.
Sausio 17 d. 11–14 val. atvirų durų diena KA3 paraiškų teikėjams.
Sausio 18–21 d. tarptautiniai mokymo kursai jaunimo mainų organizatoriams. Vilnius.
Sausio 22 d. ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas. Telšiai.
Sausio 22 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos
klausimais plėtoti posėdis. Vilnius.
Sausio 27–31 d. Tarptautiniai mokymo kursai EST mentoriams „Meant to be mentor“.
Vilnius.
Sausio 29 d. 10–14 val. paskutinės minutės online konsultacija.

2015 m. vasaris












Vasario 5–7 d. Programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas parodoje „Studijos
2015“. Vilnius.
Vasario 6 d. Programos „Erasmus+“ rezultatų ir galimybių pristatymas renginyje „Tavo
galimybės Europoje: Erasmus+ programa“ parodos „Studijos 2015“ metu. Vilnius.
Vasario 12 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos
klausimais plėtoti posėdis. Vilnius.
Vasario 10–14 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.
Vasario 17–21 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.
Vasario 20 d. Strateginių partnerysčių apskritasis stalas. Vilnius.
Vasario 26 d. Europos jaunimo savaitės koordinatorių susitikimas. Briuselis.
Vasario 26 d. 12 val. online seminaras programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo
ekspertams.
Vasario 26 d. 14 val. online seminaras programos „Erasmus+“ jaunimo srities 3 veiksmo
ekspertams.
Vasario 27 d. 12 val. online seminaras programos „Erasmus+“ jaunimo srities 1 veiksmo
ekspertams
Vasario 26 – kovo 1 d. Atvykimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.

2015 m. kovas












Kovo 5 d. Jaunimo savanoriškos tarnybos kuratorių mokymai. Kaunas.
Kovo 7 d. Metinis Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros mokymo vadovų
tinklo susitikimas. Vilnius.
Kovo 10–14 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.
Kovo 16 d. 14 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Klaipėda. Registracija vyksta čia.
Kovo 16 d. 14.30 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo
sritį. Vilkaviškis. Registracija vyksta čia.
Kovo 17 d. 13 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Alytus. Registracija vyksta čia.
Kovo 18 d. 11 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Panevėžys. Registracija vyksta čia.
Kovo 19 d. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Kaišiadorys. Registracija vyksta čia.
Kovo 20 d. 14 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Naujoji Akmenė. Registracija vyksta čia.
Kovo 27 d. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Švenčionys.
Kovo 24–27 d. Atvykimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.

2015 m. balandis












Balandžio 2 d. 14 val. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo
sritį. Tauragė. Registracija vyksta čia.
Balandžio 7 d. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Utena.
Balandžio 9–12 d. Mokymai Europos jaunimo savaitės renginių savivaldybėse
organizatoriams. Šiaulių r.
Balandžio 13–17 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos
savanoriams.
Balandžio 14–17 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Balandžio 16 d. Informacinis seminaras apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Šiauliai. Registracija vyksta čia.
Balandžio 16–19 d. Mokymai Europos jaunimo savaitės renginių savivaldybėse
organizatoriams. Utenos r.
Balandžio 17–18 d. Mokymai „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklui. Vilnius.
Balandžio 21 d. EST išorinių akreditatorių mokymai. Vilnius.
Balandžio 23 d. Paskutinės minutės online konsultacija. Facebook socialinis tinklas.
Balandžio 27–30 d. Mokymai naujai akredituotoms Europos savanorių tarnybos
organizacijoms. Kaunas.

2015 m. gegužė













Gegužės 4 d. Europos jaunimo savaitės renginiai „Idėja+“ savivaldybėse.
Gegužės 5 d. Europos jaunimo savaitės renginiai „Idėja+“ savivaldybėse.
Gegužės 6 d. Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo atstovais dėl ES programos
„Erasmus +“ įgyvendinimo. Vilnius.
Gegužės 7 d. Nacionalinis Europos jaunimo savaitės renginys. Vilnius.
Gegužės 11–13 d. Trišalis RAY tinklo susitikimas. Viena, Austrija.
Gegužės 13–16 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos
savanoriams. Molėtų r.
Gegužės 18 d. Jaunimo metodinės tarybos posėdis. Vilnius.
Gegužės 19 d. Koordinacinis susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriumi dėl ES programos „Erasmus+“
jaunimo srities įgyvendinimo. Vilnius.
Gegužės 21 d. ESN Lietuva diskusija apie mobilumo galimybes. Vilnius.
Gegužės 27–30 d. neformalus programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų direktorių
susitikimas. Ryga, Latvija.

2015 m. birželis










Birželio 1–3 d. „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų susitikimas. Briuselis, Belgija.
Birželio 9 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos
klausimais plėtoti posėdis. Vilnius.
Birželio 9–11 d. Tarptautinių bendradarbiavimo su kitomis agentūromis veiklų
planavimo susitikimas. Venecija, Italija.
Birželio 12 d. Informacinis sutarčių pasirašymo seminaras. Vilnius. Registracija vyksta
čia.
Birželio 17–19 d. Socialinės įtraukties darbo grupė “Reaching out to youth at risk and
NEET”. Talinas, Estija.
Birželio 18 d. Konferencija „Jaunimo užimtumas: bendros komunikacijos svarba“.
Vilnius.
Birželio 18 d. Apskritojo stalo diskusija „Savanoriškos veiklos organizavimo galimybės
socialinėje, kultūrinėje ir ekologinėse srityse“.
Birželio 23 d. Tarptautinių nacionalinių agentūrų informacinės veiklos specialistų
mokymų išankstinio planavimo susitikimas. Internetu.
Birželio 30–liepos 4 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos
savanoriams.

2015 m. liepa




Liepos 2 d. ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas įvadiniuose
mokymuose savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams. Vilnius.
Liepos 2 d. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.
Liepos 6–7 d. Išankstinio planavimo susitikimas tarptautiniams regioninių konsultantų
ir mokymo vadovų mokymams. Vilnius.






Liepos 14–17 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Anupriškių k., Trakų r.
Liepos 22–25 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos
savanoriams. Molėtų r.
Liepos 24 d. Informacinis sutarčių pasirašymo seminaras. Vilnius.
Liepos mėnesį prasideda II EST poveikio bendruomenėms tyrimo etapas. Jo metu bus
tiriamos 4 organizacijos.

2015 m. rugpjūtis





Rugpjūčio 3 d. Žemaitijos vasaros akademija. Skuodas.
Rugpjūčio 3–6 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos
savanoriams. Molėtų r.
Rugpjūčio 25–26 d. „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas mokymuose jaunimo centrų
ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams. Vilnius.
Rugpjūčio 27 d. Savanorystės iniciatyvų baigiamasis renginys „Ar savanorystė išgelbės
nuo nedarbo?“. Vilnius.

2015 m. rugsėjis















Rugsėjo 1–4 d. Už „Youthpass“ atsakingų darbuotojų susitikimas. Malta.
Rugsėjo 2–4 d. Pažintinis vizitas Suomijos nacionalinėje agentūroje tema „Evidence
based analysis – a tool for better quality in administration of international education
programmes“. Suomija.
Rugsėjo 3–4 d. Pasiruošimo susitikimas tarptautiniams mokymo kursams apie
strategines partnerystes „Cross Over 2015“. Zagrebas, Kroatija.
Rugsėjo 4 d. 10–16 val. Online konsultacija apie tarptautinius jaunimo mainus. Renginį
rasite čia.
Rugsėjo 10 d. Ukrainos jaunimo grupės susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijų
atstovais (Lietuvos-Ukrainos vystomojo bendradarbiavimo projektas „Europos piliečio
formulė“). Vilnius.
Rugsėjo 11 d. Konsultacija nefinansuotų jaunimo mainų projektų teikėjams. Vilnius.
Rugsėjo 11 d. Informacinis ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas.
Gargždai, Klaipėdos r. Registracija vyksta čia.
Rugsėjo 11 d. Struktūrinio dialogo pristatymas konferencijoje „Atviras darbas su
jaunimu atvirose erdvėse ir centruose“. Ukmergė.
Rugsėjo 14 d. Online konsultacija apie projektų komunikaciją. Renginį rasite čia.
Rugsėjo 15 d. Online konsultacija apie „Mobility Tool+“ įrankio naudojimą ir ataskaitų
teikimą. Renginį rasite čia.
Rugsėjo 17–18 d. Europos savanorių tarnybos koordinuojančių organizacijų
susitikimas. Kaunas.
Rugsėjo 22 d. Paskutinės minutės online konsultacija, teikiantiems paraiškas 2015 m.
spalio 1 d. terminui. Renginį rasite čia.












Rugsėjo 22 d. Apskritojo stalo diskusija tema – priežastys, dėl kurių žmonės, turintys
negalios ar ligos sąlygotų specialiųjų poreikių, vangiai dalyvauja „Erasmus+“
programos mobilumo veiklose. Vilnius.
Rugsėjo 22–25 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Molėtų r.
Rugsėjo 23–25 d. Metinis Prancūzijos ir Vokietijos jaunimo srities biuro švietimo
darbuotojų susitikimas. Gorlitz, Vokietija.
Rugsėjo 24 d. Tarptautinė konferencija „Europos kelias. Jaunimo įtraukimas į aktyvią
pilietinę veiklą ir darbo rinką. Pirmasis žingsnis darbo rinkoje – informacijos sklaida.“
Kaunas.
Rugsėjo 24–27 d. Tarptautiniai mokymai regioniniams konsultantams ir mokymo
vadovams. Panevėžio r.
Rugsėjo 28–30 d. Išankstinio planavimo susitikimas tarptautiniams mokymo kursams
apie projektų viešinimą ir rezultatų sklaidą organizuoti. Liubliana, Slovėnija.
Rugsėjo 28 – spalio 1 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Molėtų r.
Rugsėjo 30 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos
klausimais plėtoti posėdis. Vilnius.

2015 m. spalis










Spalio 3–4 d. Grįžusių Europos savanorių tarnybos savanorių metinis susitikimas.
Spalio 12–14 d. Europos savanorių tarnybos akreditatorių seminaras. Lenkija.
Spalio 13–16 d. Nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Liuksemburgas.
Spalio 14 d. Pranešimas „Savivaldybių dalyvavimas ES programos „Erasmus+“ jaunimo
srities projektuose“ Jaunimo reikalų koordinatorių metinėje konferencijoje. Vilnius.
Spalio 16 d. Antrasis strateginių partnerysčių forumas „Cross Over“. Vilnius.
Spalio 20 d. „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas renginyje „Veiklos finansavimo
galimybės jaunimo organizacijoms“. Vilnius.
Spalio 21–24 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Molėtų
r.
Spalio 26–29 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Molėtų
r.
Spalio 27–30 d. Tarptautiniai nacionalinių agentūrų informacinės veiklos koordinatorių
mokymai. Vilnius.

2015 m. lapkritis





Lapkričio 6–7 d. 5-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų
paroda MOKYKLA 2015. Vilnius.
Lapkričio 8–14 d. Pažintinis vizitas apie jaunimo politikos įgyvendinimą Vokietijoje.
Lapkričio 11 d. ES informacinių tinklų susitikimas. Vilnius.
Lapkričio 12 d. Grigiškių atviro jaunimo centro „Mes patys“ projekto baigiamasis
renginys. Vilnius.










Lapkričio 12 d. Darbo su jaunimu koncepcijos projekto rengimo darbo grupė. Vilnius.
Lapkričio 18 d. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos atnaujinimo darbo grupė.
Vilnius.
Lapkričio 18–21 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Elektrėnų r.
Lapkričio 19–20 d. Baltijos šalių nacionalinių agentūrų komunikacijos specialistų
susitikimas. Sigulda, Latvija.
Lapkričio 23–26 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Molėtų r.
Lapkričio 25 d. Informacinė diena apie Europos savanorių tarnyboje naudojamo
draudimo pasikeitimus.
Lapkričio 26–27 d. Metinis Europos savanorių tarnybos organizacijų susitikimas.
Panevėžys.
Lapkričio 30 d. Struktūrinio dialogo konferencija. Vilnius.

2015 m. gruodis










Gruodžio 2 d. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.
Gruodžio 2–5 d. Tarptautiniai strateginių partnerysčių mokymo kursai „Cross Over“.
Zagrebas, Kroatija.
Gruodžio 8–9 d. Apskrito stalo diskusija „Atvirojo darbo su jaunimu įtaka „Jaunimo
garantijų“ įgyvendinimui“. Vilnius.
Gruodžio 8–9 d. Eurodesk Lietuva atstovų nacionalinis susitikimas. Vilnius.
Gruodžio 8–12 d. Tarptautiniai mokymo kursai apie projektų komunikaciją „Promote
Yourself“. Liubliana, Slovėnija.
Gruodžio 14–17 d. Nacionalinių agentūrų darbuotojų mokymai „Youth Lab“. Vokietija.
Gruodžio 21 d. Informacinis sutarčių pasirašymo seminaras. Vilnius.
Gruodžio 22 d. Nacionalinių agentūrų komunikacijos skyriaus susitikimas dėl
dalyvavimo studijų mugėje. Vilnius.
Gruodžio 22 d. Susitikimas su Švietimo mainų paramos fondu dėl sisteminių patikrų
tvarkos. Vilnius.

