2016 m. gruodžio 26–30 d.:


Trečiadienį prasideda kasmetinis mokymo vadovų susitikimas. Jo metu dalijamasi šių metų
rezultatais ir pasiekimais. Mokymo vadovų tinklo nariai supažindinami su JTBA
planuojamomis veiklomis 2017 metams.
2016 m. gruodžio 12–16 d.:







Pirmadienį vyko informacinis sutarčių pasirašymo seminaras, skirtas organizacijoms,
gavusioms finansavimą trečiojo paraiškų teikimo termino metu. Tokio tipo seminaras vyksta
po kiekvieno termino ir juo siekiame padėti organizacijoms kuo sklandžiau pasiruošti
aktyviam projekto įgyvendinimo etapui.
Renginio metu kalbama apie iššūkius, su kuriais susiduriama kasdieniame darbe su
projektais, plačiau apžvelgiamas projekto gyvavimo ciklas, viešinimo aspektai, „Youthpass“
įrankio naudojimas. Taip pat apžvelgiami sutartiniai įsipareigojimai ir taisyklės sėkmingam
projekto įgyvendinimui. Visas prezentacijas bus galima rasti Agentūros tinklapyje.
Paskutiniam 2016 metų terminui buvo gautos 122 paraiškos; ekspertams įvertinus paraiškas,
finansavimas skirtas 33 projektams.
Antradienį vyks kassavaitinis kolektyvo susitikimas, kurio metu direktorė pasidalins
naujienomis iš praeitą savaitę vykusio nacionalinių agentūrų direktorių susitikimo bei bus
aptariami 2016 metų užbaigimo darbai, finansiniai įsipareigojimai.
2016 m. gruodžio 5–9 d.:






Pirmadienį kassavaitinio kolektyvo susitikimo metu kalbėsime apie gruodžio mėnesį
laukiančius darbus ir metų užbaigimą.
Nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 23 d. agentūrą tikrina Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos auditas, jo metu atliekamas 2014-2020 m. finansinis, veiklos ir valdymo,
informacinių sistemų auditas.
Trečiadienį vyksta Europos solidarumo korpuso (naujos Europos Komisijos savanorystės
iniciatyvos) pristatymas. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su JTBA į pristatymo
renginį sukvietė šiuo metu Lietuvoje įvairiose organizacijose savanoriaujančius jaunus
žmones, kurie pristatys savo patirtis ir kodėl verta savanoriauti. Daugiau informacijos apie
renginį čia.
2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 d.:



Ketvirtadienį ir penktadienį Anykščiuose vyksta metinis savanorius priimančių ir
siunčiančių organizacijų susitikimas. Čia kalbama apie 2016 m. pasiekimus ar iššūkius,

dalinamasi organizacine patirtimi, praktika, aptariamas Europos savanorių tarnybos kokybės
vadovas, bus pristatomas EST poveikio bendruomenėms tyrimas. Šis susitikimas yra itin
svarbus siekiant pasidalinti patirtimi, skatinti organizacijas bendradarbiauti tarpusavyje ir
gilinti bendradarbiavimą su Agentūra.
Penktadienį susitinka Projektų atrankos komitetas, kuris spręs dėl 3 termino projektų
finansavimo. Po ekspertų vertinimo projektai sureitinguojami pagal gautus balus, o
komitetas nusprendžia, kuriuos projektus finansuoti, atsižvelgdamas į balus, turimus
finansus ir kitus apribojimus, numatytus JTBA ir Europos Komisijos sutartyje.



2016 m. lapkričio 21–25 d.:





Lapkričio 21 d., pirmadienį, 10 val. vyksta kassavaitinis darbuotojų susitikimas.
Lapkričio 22 d., antradienį, 10.30 val. vyks susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos
Rytų partnerystės skyriaus atstovais. Susitikimo metu kalbėsime apie artėjantį 3-ąjį Rytų
partnerystės jaunimo forumą, finansavimo atvėrimą Rytų partnerystės šalių pareiškėjams
ir kitus su šio regiono įtraukimu susijusius klausimus. Rytų partnerystės šalys išlieka
svarbiais partneriais Lietuvos jaunimo organizacijoms, vien šiais metais iš finansuotų 82
projektų (per 1 ir 2 terminą), 22 projektai rinkosi įtraukti organizacijas iš šio regiono.
Lapkričio 23 d. LR Seimas baigia formuoti komitetus ir komisijas, kviečiame susipažinti
su kelių jaunimo sričiai aktualiausių komitetų sudėtimi ir sekti jų darbotvarkes.
o Biudžeto ir finansų komitetas – pagrindinis komitetas, sprendžiantis biudžeto ir
finansavimo klausimus, plačiau apie jo veiklą čia.
o Socialinių reikalų ir darbo komitetas – pagrindinis komitetas, nagrinėjantis su
jaunimo politika susijusius klausimus, plačiau apie jo veiklą čia.
o Švietimo ir mokslo komitetas – nagrinėja klausimus, susijusius su švietimo politika,
taip pat neformaliuoju ugdymu, plačiau apie jo veiklą čia.
o Jaunimo ir sporto reikalų komisija – nors komisijos įgaliojimai skiriasi nuo
komitetų, komisija taip pat teikia nuomonę ir išvadas dėl įvairių su jaunimo sritimi
susijusių klausimų, plačiau apie jos veiklą čia.
2016 m. lapkričio 14–18 d.:



Lapkričio 14 d., pirmadienį, 13.30 val. vyks susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovais dėl sutarties ir iš ministerijos gaunamos Agentūros 2016 m.
biudžeto dalies.
2016 m. lapkričio 7–11 d.:



Lapkričio 7 d. vyks susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais
aptarti sutartį dėl Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos





„Erasmus+“ administravimo jaunimo srityje Lietuvoje 2016 metais. Šiuo metu baigiamas
derinti sutarties ir biudžeto projektai, kurie galės būti pasirašyti LR Seimui priėmus
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisą dėl Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros įtraukimo į įstatymą.
Lapkričio 8 d. LR Seimas antradienio plenarinio posėdžio metu pritarė komitetų ir
komisijų išvadoms patvirtinti JTBA įtraukimą į Jaunimo politikos pagrindų įstatymą,
galutinis įstatymo priėmimas numatytas ketvirtadienį rytinio posėdžio metu.Antradienį 15
val. TSPMI vyks susitikimas su fakulteto studentais, su kuriais kalbėsimės apie ateities
karjeros galimybes ir kaip savanorystė gali prisidėti prie savo kelio radimo.
Lapkričio 10 d., ketvirtadienį, šios kadencijos Seimo paskutinio posėdžio metu buvo
pritarta Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros įtraukimui į Jaunimo politikos
pagrindų įstatymą.11 val. vyks susitikimas su Viešosios politikos ir vadybos institutu dėl
šiuo metu Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato užsakymu atliekamos
galimybių studijos dėl „Erasmus+“ Virtualių mainų iniciatyvos (angl. „Erasmus+ Virtual
Exchange initiative“) įgyvendinimo. JTBA yra viena iš suinteresuotųjų šalių, į kurias
kreipiamasi dėl informacijos, susijusios su fizinių jaunimo mainų įgyvendinimu.

2016 m. spalio 31–lapkričio 4 d.:



Pirmadieniais nuo 10 val. vyksta savaitinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu aptariami
savaitės planai ir einamieji darbai.
Šiuo metu atliekama finansuotų projektų patikra. Tikriname, ar „EPlusLink“ sistemoje
įkelti visi privalomi dokumentai, pasirašytos visos procedūros, ar parinktas tinkamas
statusas, kaip to reikalauja Kokybės vadybos sistemos „Darbo su projektais“ procedūra.

2016 m. spalio 10–14 d.:


Spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pradeda
svarstyti Jaunimo politikos pagrindų įstatymo papildymą, kuriuo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra įtraukiama į JPPĮ. Agentūros įtraukimas į įstatymą įtvirtina
Agentūros pareigas, jog „JTBA įgyvendina ir administruoja tarptautines ir Europos
Sąjungos programas jaunimo politikos srityje“, ir kitų susijusių nacionalinių institucijų
įsipareigojimus – „šioms funkcijoms atlikti gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos
(įskaitant ir Europos Sąjungos lėšas)“.
Įstatymo pataisa dar turės būti apsvarstyta Biudžeto ir finansų ir Socialinių reikalų ir darbo
komitetuose, o vėliau keliaus į priėmimą plenariniame posėdyje. Tad ir toliau dalinsimės
informacija apie priėmimo eigą.



Spalio 13 d. nuo 10 val. į posėdį renkasi JTBA Valdyba, kuri svarstys ir tvirtins Agentūros
metų veiklos planą. Planas apibrėžia veiklos tikslus ir gaires, numatomas priemones
tikslams pasiekti ir rodiklius ateinantiems metams. Suplanuotos veiklos paremtos
Agentūros ilgalaikiais tikslais iki 2020 metų – jaunų žmonių įtraukimu į veiklą visoje
Lietuvoje, savanorystės ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo skatinimu ir programos
kokybišku administravimu.
Plane taip pat numatomos agentūrų tarpusavio bendradarbiavimo veiklos, 2017 m. minimo
„Erasmus“ programos 30-čio ir Europos jaunimo savaitės renginiai.





Metinis veiklos planas turi būti pateiktas Europos Komisijai 2016 m. spalio 17 d.
Spalio 14 d. Šią savaitę buvo nemažai individualių pokalbių su darbuotojais, kurių metu
kalbėtasi apie tai, kaip jie mato agentūrą, kokias stipriąsias savybes turime kaip
organizacija, kur laukia iššūkiai ir kaip su jais tvarkytis. Darbuotojų balsas yra itin svarbus,
kai norime puoselėti komandišką dvasią ir toliau kokybiškai dirbti įgyvendinant programą,
suteikiant jauniems žmonės daugiau galimybių.
Penktadienį taip pat laukia gilesnis susipažinimas su IT sistemų ir įrankių sritimi –
tinklapiais, duomenų bazėmis ir kitais Europos Komisijos atsiskaitymo ir veiklos
priežiūros įrankiais.
2016 m. spalio 17–21 d.:








Pirmadieniais nuo 10 val. vyksta savaitinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu aptariami
savaitės planai ir einamieji darbai.
Spalio 18 d. Finansų ministerija po Vyriausybės pritarimo Seimui pristatė 2017 m.
valstybės biudžeto projektą, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama socialinės atskirties
mažinimui ir krašto apsaugos didinimui.Jaunimo sričiai svarbu, kad Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija Jaunimo politikos įgyvendinimo programai planuoja skirti 2,1 mln. eurų,
kas yra šiek tiek daugiau nei buvo skiriama 2016 metais (2,07 mln. eurų). Visus
dokumentus, susijusius su 2017 m. valstybės biudžeto projektu, galima peržiūrėti čia.
Spalio 19 d. metinėje jaunimo reikalų koordinatorių konferencijoje #DraugiškasJaunimui
skaitysime pranešimą „Europos savanorių tarnybai – 20 metų. Poveikis vietos lygmeniu“.
Pranešimo metu pristatysime pačią Europos savanorių tarnybą bei neseniai atlikto Europos
savanorių tarnybos poveikio bendruomenėms tyrimo pagrindines įžvalgas.
Trečiadienį tęsiamas gilesnis susipažinimas su vidinėmis agentūros tvarkomis ir
skolininkais. Beveik kasmet atsiranda po kelias iniciatyvas, kurios dėl įvairių priežasčių
neįgyvendina ar neatsiskaito už finansuotas veiklas ir taip tampa agentūros skolininkais.
Nors pirmiausia siekiame su organizacijomis rasti dialogą ir pagelbėti susitvarkant
iškilusius sunkumus, kartais tenka nueiti ir iki teisminių procesų.



Taip pat spalio 19–22 dienomis Vilniuje į susitikimą, skirtą Europos savanorių tarnybos
patirčiai Baltijos šalyse įvertinti, tolimesniam bendradarbiavimui planuoti, rinksis Baltijos
šalių nacionalinių agentūrų atstovai. Renginys yra Europos savanorių tarnybos 20 metų
minėjimo dalis.

