2016 m. sausis



















Sausio 6 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.
Sausio 7 d. Darbo grupės dėl jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos atnaujinimo
posėdis. Vilnius.
Sausio 8 d. „Youth to Youth Brunch: globalios tendencijos socialinio verslumo srityje“.
Vilnius.
Sausio 12 d. 10 val. Europos savanorių tarnybos pristatymas. Vilnius. Registracija vyksta čia.
Sausio 12 d. 13.30 Atvirų durų diena apie Europos savanorių tarnybą. Vilnius. Registracija
vyksta čia.
Sausio 13 d. 10 val. Atvirų durų diena apie Struktūrinio dialogo projektus. Vilnius.
Registracija vyksta čia.
Sausio 13 d. 14 val. Atvirų durų diena apie Jaunimo darbuotojų mobilumą. Vilnius.
Registracija vyksta čia.
Sausio 14 d. 14 val. Atvirų durų diena apie Jaunimo mainus. Vilnius. Registracija vyksta čia.
Sausio 15 d. 13 val. Informacinė diena apie Strategines partnerystes. Vilnius. Registracija
vyksta čia.
Sausio 12–15 d. Regioninių konsultantų tinklo susitikimas. Vilnius.
Sausio 18 d. Darbo grupės dėl jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos atnaujinimo
posėdis. Vilnius.
Sausio 18–20 ES programos „Erasmus+“ Nacionalinių agentūrų direktorių darbinis
susitikimas su Europos Komisija. Briuselis, Belgija.
Sausio 18–21 d. „D-FINE Youth Exchanges“ – nacionalinių agentūrų jaunimo mainų projektų
koordinatorių mokymai. Helsinkis, Suomija.
Sausio 20 d. Įvadiniai Jaunimo reikalų koordinatorių mokymai. Vilnius.
Sausio 22–23 d. Metinis Europos savanorių tarnybos mokymo vadovų susitikimas. Vilnius.
Sausio 26 d. Paskutinės minutės online konsultacija. Renginį rasite čia.
Sausio 27 d. Valdybos posėdis. Vilnius.
Sausio 28 d. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016–
2017 metais konkurso vertintojų komisijos posėdis. Vilnius.

2016 m. vasaris








Vasario 4 d. 12.15–13.00 val. Renginys „Erasmus+“ tarptautinės galimybės tau. „Litexpo“,
Idėjų inkubatorius, 3 salės ekspozicija.
Vasario 4–6 d. XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos
2016“. Vilnius.
Vasario 5 d. 14 val. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2016 m. finansuojamų
projektų konkurso paraiškų vertinimo komisijos posėdis. Vilnius.
Vasario 9–13 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Trakų r.
Vasario 10 d. 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos bei nacionalinių agentūrų susitikimas. Teminė diskusija ,,Sėkminga pabėgėlių
integracija: kaip ,,Erasmus+“ programa galėtų prisidėti, sprendžiant šį iššūkį“. Vilnius.
Vasario 12 d. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo
2016–2017 metais konkurso vertintojų komisijos posėdis. Vilnius.









Vasario 16–20 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Trakų r.
Vasario 23–26 d. ES programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų direktorių strateginių
kompetencijų ugdymo mokymai. Londonas, Jungtinė Karalystė.
Vasario 23–26 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams. Molėtų r.
Vasario 23–27 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Trakų r.
Vasario 24 d. Įvadinis ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities paraiškų vertinimo ekspertų
seminaras. Vilnius.
Vasario 25 d. Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 metais konkurso
paraiškų vertinimo komisijos posėdis. Vilnius.
Vasario 25–26 d. Europos Sąjungos informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinis susitikimas.
Kaunas.

2016 m. kovas












Kovo 1 d. Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 metais konkurso
paraiškų vertinimo komisijos posėdis. Vilnius.
Kovo 3 d. Olimpinio švietimo kongresas. Kaunas.
Kovo 4 d. Programos „Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas renginyje „Klaipėda – studentų
uostas. Studijų regata‘16“. Klaipėda.
Kovo 7–11 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Trakų
r.
Kovo 8 d. Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 metais konkurso
paraiškų vertinimo komisijos posėdis. Vilnius.
Kovo 14–15 d. Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio ambasadorių mokymai. Kaunas.
Kovo 14–18 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Trakų
r.
Kovo 17–18 d. Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio ambasadorių mokymai. Kaunas.
Kovo 22 d. Informacinis renginys apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį. Panevėžys.
Kovo 23 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.
Kovo 24 d. Vadovybinės analizės posėdis. Vilnius.

2016 m. balandis







Balandžio 3 d. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos regioninių reikalų susitikimas. Kaunas.
Balandžio 4–7 d. Strateginių partnerysčių projektų koordinatorių mokymai. Kipras.
Balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtų renginių aptarimas Užsienio reikalų
ministerijoje. Vilnius.
Balandžio 8–11 d. Tarptautiniai mokymo kursai regioniniams konsultantams ir mokymo
vadovams. Latvija.
Balandžio 11–17 d. „TIC TAC“ tarptautiniai mokymo kursai „Erasmus+“ jaunimo srities
jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybei gerinti. Lietuva.
Balandžio 14 d. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų įsivertinimo įrankio pristatymo
susitikimas-diskusija. Vilnius.











Balandžio 14–16 d. Mokymo kursai atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Molėtų r.
Balandžio 21 d. Nacionalinė pedagogų konferencija. Vilnius.
Balandžio 21 d. Europos savanorių tarnybos galimybių pristatymas Kazlų Rūdos K. Griniaus
gimnazijoje. Kazlų Rūda.
Balandžio 21 d. Europos savanorių tarnybos galimybių pristatymas Marijampolės regiono
didžiųjų mokyklų ir gimnazijos atstovams. Marijampolė.
Balandžio 21 d. „Galimybės šiandienos jaunimui – čia ir dabar“. Alytus.
Balandžio 22 d. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.
Balandžio 25 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Valdybos posėdis. Vilnius.
Balandžio 27 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros dalininkų susirinkimas.
Vilnius.
Balandžio 28 d. Diskusija „Atviri skaitmeniniai ženkliukai – XXI amžiaus įrankis pasiekimų
pripažinimui. Kaip didinti jų vertę ir patikimumą?“. Vilnius.

2016 m. gegužė










Gegužės 2 d. Kokybės valdymo sistemos persertifikavimo auditas. Vilnius.
Gegužės 5–9 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Gegužės 10–11 d. “Level Up your competences in Youthpass”. „Bendrųjų kompetencijų
ugdymo ypatumai Youthpass kontekste. Kaip pastebėti, įvertinti, stiprinti“. Jovariškės, Trakų
r.
Gegužės 11 d. ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities ekspertų mokymai. Vilnius.
Gegužės 12 d. Susitikimas su SADM, ŠMM ir ŠMPF dėl renginio, skirto pabėgėlių
integracijai. Vilnius.
Gegužės 24 d. susitikimas su Užsienio reikalų ministerija dėl bendradarbiavimo ES Rytų
Partnerystės kontekste perspektyvų, ES daugiašalio bendradarbiavimo IV platformos „Ryšiai
tarp žmonių“ (švietimas, mokslas, inovacijos, kultūra, jaunimo reikalai) kuruojamose
iniciatyvose. Vilnius.
Gegužės 25 d. Pranešimas „Savivaldybių dalyvavimas ES programos „Erasmus+“ jaunimo
srities projektuose“. Vilnius.

2016 m. birželis









Birželio 2 d. Konferencija, skirta Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečiui. Rietavas.
Birželio 13–16 d. Tarptautinių bendradarbiavimo su kitomis agentūromis veiklų planavimo
susitikimas. Bona, Vokietija.
Birželio 13–14 d. Išankstinis planavimo vizitas EST 20-mečio proga su Estijos ir Latvijos
nacionalinių agentūrų atstovais dėl „Baltic check point“ renginio 2016 m. rudenį. Vilnius.
Birželio 17 d. „The Duke of Edinburgh's International Award“ ceremonija. Vilnius.
Birželio 20–22 d. „Evaluation meeting of EVS impact study“. Budapeštas, Vengrija.
Birželio 23 d. Koordinacinis susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilnius.
Birželio 23 d. 10 val. Susitikimas su ŠMPF, SADM, ŠMM ir Švedijos ambasados Lietuvoje
atstovais „Dėl pabėgėlių integracijai skirto renginio“. Vilnius.
Birželio 23 d. 13 val. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.

2016 m. liepa





Liepos 18–19 d. Tarptautinių mokymo kursų apie projektų viešinimą „Promote Yourself“
išankstinio planavimo vizitas. Vilnius.
Liepos 25–29 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams.
Jovariškės, Trakų r.
Liepos 28 d. Fotoparodos „PaliESTa patirtis“ atidarymas ir Europos savanorių tarnybos
galimybių pristatymas-diskusija. Alytus.
Liepos 29 d. Informacinis sutarčių pasirašymas. Vilnius.

2016 m. rugpjūtis




Rugpjūčio 11 d. Informacinis seminaras apie „Erasmus+“ jaunimo sritį. Šilalė.
Rugpjūčio 27–28 d. regioninių konsultantų patirties sklaidos ir įsivertinimo seminaras.
Klaipėda.
Rugpjūčio 29 d. Informacinis seminaras apie „Erasmus+“ jaunimo sritį. Joniškis.

2016 m. rugsėjis

















Rugsėjo 2–3 d. Jaunimo vasaros akademija. Naujoji Akmenė.
Rugsėjo 5 d. Moldovos Respublikos jaunimo ir sporto ministerijos delegacijos vizitas.
Vilnius.
Rugsėjo 5–9 d. Tarptautiniai mokymo kursai apie projektų viešinimą „Promote Yourself“.
Vilnius.
Rugsėjo 7–8 d. Strateginių partnerysčių forumo „Cross Over“ išankstinio planavimo vizitas.
Čekija.
Rugsėjo 8 d. Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio šventė. Šiauliai.
Rugsėjo 10 d. JP 20 dirbtuvės. Pranešimas apie projektų rengimą ir „Erasmus+“ jaunimo sritį.
Vilnius.
Rugsėjo 13–16 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams. Trakų r.
Rugsėjo 15 d. Informacinis seminaras apie „Erasmus+“ jaunimo sritį. Šilutė.
Rugsėjo 16 d. Informacinis seminaras apie „Erasmus+“ jaunimo sritį. Skuodas.
Rugpjūčio 16 d. Susitikimas su Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo su vaikais ir
jaunimu studijų programos studentais ir dėstytojais. Vilnius.
Rugsėjo 21–24 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams. Trakų r.
Rugsėjo 21 d. „Erasmus+“ jaunimo srities galimybių pristatymas naujiems Jaunimo Europos
komandos nariams. Vilnius.
Rugsėjo 22 d. Europos savanorių tarnybos poveikio vietos bendruomenėms tyrimo
pristatymas. Vilnius.
Rugsėjo 26–29 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams. Trakų r.
Rugsėjo 29 d. Jaunimo forumas. Marijampolė.
Rugsėjo 29 d. Darbo su jaunimu forumas 2016. Vilnius.

2016 m. spalis
















Spalio 4–7 d. Nacionalinių agentūrų komunikacijos specialistų susitikimas. Stokholmas,
Švedija.
Mokymų metu kūrėme „Smart guide“ – nuorodų rinkinį, kuris padės lengviau suprasti
„Erasmus+“ jaunimo srities programos vadovą net ir tam, kuris apie programą nėra girdėjęs.
Spalio 10–12 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams.
Tai yra tradicinis JTBA organizuojamas seminaras, kuriame dalyvauja tuo metu Europos
savanorių tarnybą Lietuvoje atliekantys savanoriai.
Spalio 12 d. Konferencija „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo“. Vilnius.
„REFLECT“ – tai „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas, kurio metu partneriai iš
Lietuvos, Belgijos, Italijos ir Islandijos universitetų bei konsultacinių kompanijų tyrinėjo
įgalinantį refleksijos poveikį.
Konferencijos metu organizatoriai pristatė atradimus ir įžvalgas, o svečiai pasidalino savo
tyrimais, praktikomis ir supratimais, taip pat buvo sukurta erdvė diskusijoms ir atvejų analizei.
Spalio 13 d. Įvadiniai mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams. Vilnius.
Pristatėme savivaldybių dalyvavimo ES programos „Erasmus+“ jaunimo srityje situaciją bei
programos tikslus, galimas veiklas.
Spalio 14 d. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Inter-National net_works+“. Vilnius.
Tai „Erasmus+“ strateginių partnerysčių ir tarptautinės jaunimo iniciatyvos projekto dalis.
Pagrindinė konferencijos auditorija yra Europos muzikos konkursų jaunimui organizatoriai.
Jiems pristatėme praktinius „Erasmus+“ jaunimo srities aspektus.
Spalio 18–19 d. Metinė jaunimo reikalų koordinatorių konferencija #DraugiškasJaunimui.
Skaitysime pranešimą „Europos savanorių tarnybai – 20 metų. Poveikis vietos lygmeniu“.
Pristatysime jaunimo reikalų koordinatoriams Europos savanorių tarnybos poveikio
bendruomenėms tyrimo rezultatus, pagrindines įžvalgas.
Spalio 19–22 d. Baltijos šalių Europos savanorių tarnybos atstovų susitikimas „Baltic checkpoint“. Vilnius.
Tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių agentūrų organizuojamas renginys, skirtas
Europos savanorių tarnybos patirčiai Baltijos šalyse įvertinti, tolimesniam bendradarbiavimui
planuoti. Susitikime dalyvauja Europos Komisijos atstovai, nacionalinių agentūrų vadovai ir
EST projektų koordinatoriai, EST organizacijų atstovai.
Spalio 24–25 d. Mokymo kursai „Cross Over“: sektorių bendradarbiavimo galimybės.
Jų dalyviai susipažins su ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 pagrindiniu veiksmu –
strateginėmis partnerystėmis. Čia išgirsite joms keliamus kokybinius ir kiekybinius
reikalavimus, susipažinsite su strateginėmis kryptimis Lietuvoje. Finansuotų projektų
vykdytojai pristatys projektų veiklas, papasakos apie sektorių bendradarbiavimo privalumus
ir iššūkius. Dalyviai turės galimybę pristatyti ir aptarti kilusias idėjas, jas išplėtoti, rasti
nacionalinius partnerius, įsigilinti į praktinius paraiškos pildymo aspektus, geriau suprasti
kokybinius projekto aspektus.
Spalio 25–26 d. „Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis ir Lietuvos praktika“.
Anupriškių k., Trakai.
Prisidedame prie seminaro, skirto prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių ir
kitų iš užsienio atvykusių asmenų integracijai. Jame planuojama pristatyti Europos šalių
patirtį pabėgėlių ir kitų migrantų integracijos klausimais, diskutuoti apie užsieniečių
integracijos iššūkius, su kuriais susiduriama savivaldybėse ir Lietuvoje, taip pat pristatyti



metodinę mokymų medžiagą, skirtą darbuotojams, dirbantiems prieglobstį gavusių
užsieniečių socialinės integracijos srityje.
Spalio 26–29 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams. Trakų r.
Tai yra pirmasis seminaras naujai į Europos savanorių tarnybos projektą atvykusiems
savanoriams.

2016 m. lapkritis













Lapkričio 4 d. Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu
prie SADM. Vilnius.
Susitikimo metu kalbėsime apie už neformaliojo ugdymo veiklą, dalyvavimą Europos
savanorių tarnyboje arba nacionalinėje savanorystės programoje, suteikiamus 0,25 balo, šios
temos komunikaciją.
Lapkričio 10 d. konferencija „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas virtualioje erdvėje“.
Vilnius.
Konferencijos tikslas – mokyti su jaunimu dirbančius asmenis apie virtualioje erdvėje
viešinamos asmeninės informacijos grėsmes ir pasekmes bei suteikti informacijos apie saugų
elgesį socialiniuose tinkluose, siekiant, kad su jaunimu dirbantys asmenys šia tema galėtų
šviesti jaunus žmones.
Lapkričio 10 d. „Jaunimo susitikimų ciklas: ką galėčiau rinktis?“. Vilnius.
Renginio dalyvius supažindinsime su Europos savanorių tarnyba. Programos dalyviai
papasakos apie savo savanorystę.
Lapkričio 17–18 d. „Koordinalizacija“. Raseinių r.
Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams pristatysime Europos savanorių tarnybos
poveikio bendruomenėms tyrimo rezultatus, darbo grupėse diskutuosime apie priemones,
kurios padėtų pasyvioms savivaldybėms įsitraukti į „Erasmus+“ projektus.
Lapkričio 22–25 d. Mokymai atvykusiems EST savanoriams.
Tai yra pirmasis seminaras naujai į Europos savanorių tarnybos projektą atvykusiems
savanoriams.
Lapkričio 24 d. Susitikimas dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo konkurso.
Vilnius.
Lapkričio 25 d. baigiamasis strateginių partnerysčių projekto „Konkurencingas jaunimas –
Europos ateitis“ renginys. Anupriškių k., Trakų r.
Jame pristatinėsime pagal „Erasmus+“ jaunimo sritį finansuojamus jaunimui skirtus projektus
ir galimybes jauniems žmonėms įsitraukti į įvairias veiklas. Renginį organizuoja asociacija
„Viešieji interneto prieigos taškai“.
Lapkričio 30 d. Parodos #PaliESTa patirtis atidarymas ir Europos savanorių tarnybos
pristatymas Anykščiuose.
2016-aisiais Europos savanorių tarnybai (EST) Europoje sukanka 20 metų. Ši sukaktis žymi
ir švenčia EST sėkmę tarptautinės savanorystės srityje.
Šia proga Anykščiuose atidaroma konkurso #paliESTapatirtis 20 pirmojo etapo nugalėtojų
nuotraukų paroda, kurioje dalijamasi savanorystės akimirkomis.

2016 m. gruodis


Gruodžio 1–2 d. Metinis Europos savanorių tarnybos organizacijų susitikimas. EST 20 šventė.
Anykščiai.

















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.
Gruodžio 2 d. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.
Projektų atrankos komitetas teikia siūlymą dėl projektų finansavimo Agentūros direktorei,
remiantis reitinguotų projektų sąrašu pagal kokybės vertinimą, informacija apie turimas lėšas,
informacija apie paraiškas pateikusių organizacijų finansinius ir administracinius gebėjimus,
esant reikalui, ir paraiškų turiniu. Galutinį sprendimą dėl paraiškų finansavimo priima
Agentūros direktorė.
Gruodžio 7 d. 12:10 val. vyks 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.
Gruodžio 12–13 d. Baltijos šalių komunikacijos specialistų susitikimas. Pärnu, Estija.
Kasmetiniame susitikime Baltijos šalių programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų
susitikime įvertinami praėjusieji metai, dalijamasi sėkmingiausiomis patirtimis,
kampanijomis.
Daug dėmesio skiriama kompetencijų tobulinimui. Šiemet susitikimo metu vyks mokymai ir
kūrybinės dirbtuvės 3 temomis.
Gruodžio 15 d. 14 val. Informacinis renginys Kelmėje: „Erasmus+“ jaunimo srities
pristatymas.
Renginyje kalbėsime apie „Erasmus+“ jaunimo srities galimybes jauniems žmonėms ir
jaunimo organizacijoms. Registracija čia.
2016 m. gruodžio 14–16 d. „Erasmus+“ Nacionalinių Agentūrų direktorių susitikimas,
Briuselis.
Susitikimo metu bus diskutuojama apie programos įgyvendinimą 2017 m., programos
naujoves, programos atvėrimą Rytų partnerystės regiono šalims.
Gruodžio 15–16 d. Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio įvertinimo renginys. Trakai.
Šis susitikimas skirtas Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio ambasadoriams ir jų
komandų nariams. Kviečiame susitikti, įvertinti organizavimo procesą, pasidalinti gerosiomis
patirtimis ir iššūkiais, padėkoti vieni kitiems.
Gruodžio 19 d. Informacinis sutarčių pasirašymo seminaras. Vilnius.
Šis renginys skirtas „Erasmus+“ jaunimo srities 3 paraiškų teikimo termino dotacijos
gavėjams. Jo metu pristatoma pagrindinė informacija apie projekto administravimą, biudžeto
valdymą ir viešinimą, pasirašoma dotacijos sutartis.
Gruodžio 28–30 d. Metinis mokymo vadovų tinklo susitikimas. Anupriškės, Trakų r
Kasmetiniame mokymo vadovų tinklo susitikime įvertinami per metus pasiekti rezultatai,
pristatomi JTBA planai artimiausiems metams.

