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Lietuvai prieš dvidešimt metų įsijungus į Europos Sąjungos švietimo ir mokymosi 
mainų programą, teikiamomis galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 120 000 
šalies gyventojų, dalyvaujančių švietimo sistemoje. Europos Sąjunga per 
1998–2018 metus Lietuvos švietimo projektams skyrė daugiau nei 200 milijonų 
eurų. Mokytojams bei dėstytojams, studentams ir moksleiviams, įmonių darbuo-
tojams ir senjorams – galimybės buvo suteiktos visiems, tikintiems mokymosi 
visą gyvenimą idėja.

2018-ieji buvo svarbūs metai Lietuvai, mininčiai valstybingumo atkūrimo šimtme-
tį. Atkūrus Nepriklausomybę, mūsų viltys gyventi laisvai išsipildė, buvo atverti 
keliai ir galimybės, kuriomis dešimtmečius mėgavosi europiečiai. Netrukome 
patirti ir laisvo pasirinkimo džiaugsmą: atvėrus sienas, buvome pakviesti dalyvauti 
veiklose, kurių tikslas – investuoti į piliečių gerovę juos lavinant ir mokant, siūlant 
įgyti ir dalytis tarptautine patirtimi. 

Kviečiame pažvelgti, kokiais darbais prisidėjome.

Direktorė

Daiva Šutinytė

Įžanga



Tai viena sėkmingiausių Europos Sąjungos programų, 
kuri skirta ES švietimo sistemoms ir jų dalyvių kompe-
tencijoms  tobulinti, kvalifikacijoms kelti ir socialinei 
atskirčiai mažinti.  

2018-aisiais sukako 20 metų, kai Lietuva prisijungė prie
jau daugiau kaip tris dešimtmečius Europoje gyvuojan-
čios „Erasmus+“ programos. Per du dešimtmečius 
mainų projektuose dalyvavo daugiau kaip 120 000 
Lietuvos piliečių, tam skirta daugiau nei 200 milijonų 
eurų. Mokytojams, dėstytojams, studentams ir mokslei-
viams, įmonių darbuotojams ir senjorams – galimybės 
išvykti į užsienį mokytis arba įgyti profesinės patirties, 
semtis kitos kultūros patirties ir dalintis saviške. 

2018 metais visiems „Erasmus+“ projektams skirta 
daugiau negu 30 mln. eurų, už šias lėšas finansuota 
daugiau nei 300 įvairių projektų. Didžiausia biudžeto 
dalis, 19 milijonų eurų, skirta studijoms, darbo praktikai, 
dėstymo, mokymosi ar darbo stebėjimo vizitams 
užsienio šalyse (mobilumo veikloms). 67 proc. šių 
projektų buvo aukštojo mokslo, o 26 proc. – profesinio 
mokymo projektai. Bendrai į šiuos projektus įtraukta 8,5 
tūkstančių dalyvių.

Svarbu paminėti, kad „Erasmus+“ programos finansavi-
mas kasmet auga. 2018 m. biudžetas, palyginti su 2017 
m., išaugo beveik 25 proc. Dėl to auga programos 
prieinamumas.  

Institucijos, dalyvaujančios programoje ir siekdamos 
gauti finansavimą sumanytai veiklai, jungiasi į konsorciu-
mus, teikia paraiškas bei įgyvendina projektus drauge – 
taip mažiau patirties turinčios organizacijos turi galimybę 
įsitraukti į tarptautinius projektus.

Finansavimas skiriamas ne tik turint tikslą, kad projekto 
dalyviai įgytų dalykinių žinių, tačiau ir siekiant ugdyti jų 
gebėjimus, ugdyti  iniciatyvumą, verslumą, didesnę 
savigarbą, geresnes užsienio kalbos žinias, geresnį kitų 
kultūrų supratimą. 

„ERASMUS+“ � GALIMYBĖ PASISEMTI UŽSIENIO 
PATIRTIES NE TIK STUDENTAMS

Viena didžiausių Švietimo mainų paramos fondo 
administruojamų švietimo programų „Erasmus+ 
programa – puiki galimybė ne tik išvykti įgyti 
tarptautinės studijų patirties, bet ir susipažinti 
su kitų šalių kultūromis, išmokti kalbos, kitos 
šalies darbo ir mokymosi praktikos. Vis tik ši 
programa skirta ne tik studijoms užsienyje – 
finansuojami aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo, suaugusiųjų ir jaunimo 
mainai. Taip pat remiami inovacijas kuriantys 
projektai, mokyklų mainų partnerystės, keitima-
sis gerąja patirtimi. 

ERASMUS+ programa
PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMAS



 Kaip finansuojamas mokymasis užsienyje?

 
Erasmus+ mobilumas mokymosi tikslais Lietuvoje 2018 m.

      

   

 

 

Pagal 2018 m. mobilumo sutartis finansuojama: 

                                   

 

 

 

Lygios mobilumo galimybės 2018 m.:         

                                                           

 Finansavimo sąlygų aiškumas 2018 m.:

 

                                   

Suaugusiųjų švietimui 1 %

6 %

67 %

20 % - kiti

36 % - darbuotojai

44 % - studentai ir mokiniai

26 %

Bendrajam ugdymui 

Profesiniam mokymui 

Aukštajam mokslui 

Gražina Kaklauskienė,  ŠMPF direktorės pavaduotoja 
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41

51

63

13

77

33

8

Suaugusiųjų švietimo

Bendrojo ugdymo

Profesinio mokymo

Aukštojo mokslo

Finansuotos paraiškos Nefinansuotos paraiškos

8,5 

 

* Tai profesinių mokyklų absolventai, lydintys asmenys ir dėl duomenų trūkumo prie jokios grupės nepriskirti dalyviai.

Aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, absolventai ir darbuotojai, bendrojo ugdymo mokyklų bei suaugusiųjų 
švietimo organizacijų darbuotojai – visi turi galimybę įgyti mokymosi ar profesinės patirties kitoje šalyje. Programa „Erasmus+”finansuoja įvairaus 
pobūdžio ir trukmės mobilumą: nuo kelių dienų profesinių vizitų iki vienerių metų studijų užsienyje. 

Mobilumo biudžetas 2018 m.: Biudžetas pagal sektorius 2018 m.:

 Mobilumo poreikio patenkinimas 2018 m.:

 mln. eurų19
skirta „Erasmus+“ projektams, remiantiems dalines studijas, 
darbo praktiką, dėstymo, mokymosi ar darbo stebėjimo 
vizitus kitos šalies mokymo institucijose ar įmonėse.   

Pagal sėkmingas paraiškas finansuojamų dalyvių skaičiaus 
procentinė dalis nuo pateiktose paraiškose nurodyto dalyvių 
skaičiaus. Mobilumo poreikis nepatenkintas 100 % dėl 
finansavimo trūkumo.  

tūkst. dalyvių

38 %

dalyvių turi specialiųjų poreikių. Jiems 
sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti 
programoje*.

1/62 

Remiantis paraiškų teikėjų apklausa, 86 % respondentų 
teigia, kad konkurso sąlygos buvo visiškai aiškios. 

86 %

Projektų motyvacija:
„Pirma, Erasmus  nebėra vien studentų mainai. Augant 
mobilumo poreikiui, programa „Erasmus+” gali pasiūlyti 
vis didesnį finansavimą mokytojams ir mokiniams. 
Antra, mobilumas – tai ne tik proga mokytis. Reikia 
pripažinti, kad laikotarpis užsienyje suteikia puikias 
kultūrines ir socialines galimybes.“ 

Mobilumo paraiškų skaičius 2018 m.



Antram „Erasmus+“ veiklos tipui, strateginėms partne-
rystėms, 2018-aisiais iš „Erasmus+“ programos skirta 
daugiau kaip 5 milijonų eurų. Tai – projektai, plėtojantys 
įvairias švietimo inovacijas, gerosios praktikos mainus 
tarp skirtingų Europos šalių. Šioje veikloje 2018-aisiais iš 
viso finansuoti 29 projektai, lietuviai dažniausiai bendra-
darbiavo su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos, 
Portugalijos bei Jungtinės Karalystės.

Finansuota 34 proc. pateiktų paraiškų, dažniausiai 
paraiškos buvo susijusios su inovatyvių mokymosi 
metodų kūrimu. Antra populiariausia paraiškų tema – 
informacinių technologijų naudojimo įgūdžių tobulini-
mas kartu su užsienio partneriais švietimo tikslais.

ERASMUS+ programa
PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMAS

Papildomai prie jau skirto biudžeto antram programos 
„Erasmus+“ veiklos tipui Mokyklų mainų partnerysčių 
projektams buvo skirta taip pat 5 milijonai eurų.  Šis 
projektų tipas leidžia mokiniams ir mokytojams vykti į 
kitas šalis, išbandyti kitokius mokymosi metodus. 22 
projektus inicijavo ir koordinuoja Lietuvos mokyklos, 
likusiuose projektuose (171-ame) dalyvauja mokyklos, 
kurios yra užsienio šalių mokyklų koordinuojamų projek-
tų partnerės. 2019 m. planuojamas  beveik 20 proc. 
programos „Erasmus+“ biudžeto augimas.



 Kaip finansuojamos švietimo inovacijos?

Pateiktos projektų paraiškos 2018 m.:

 
Erasmus+ strateginės partnerystės Lietuvoje 2018 m.

Strateginių partnerysčių skaičius 2018 m.:

 

 

Populiariausios paraiškų temos 2018 m.:
               

Aukštojo mokslo vidurkis 317 tūkst. eurų

191 tūkst. eurų

124 tūkst. eurų

156 tūkst. eurų

Profesinio mokymo vidurkis

Bendrojo ugdymo vidurkis

Suaugusiųjų švietimo vidurkis

Daiva Šutinytė, ŠMPF direktorė

18

20

23

25

Aukštojo mokslo

Bendrojo ugdymo

Suaugusiųjų švietimo

Profesinio mokymo29 

 

Visoms Lietuvos organizacijoms, veikiančioms švietimo, mokymo ar kitoje srityje, viešajame, nevyriausybiniame ar verslo sektoriuje, programa 
„Erasmus+“ suteikia galimybę finansuoti strateginių partnerysčių projektus. Šių projektų esmė – įgalinti Lietuvos organizacijas bendradarbiauti 
tarptautiniu lygiu, siekiant geresnio švietimo ir mokymo paslaugų teikimo.

Strateginių partnerysčių biudžetas 2018 m.: Finansuotų projektų biudžetų vidurkis 2018 m.:

 Finansuotų (sėkmingų) paraiškų dalis 2018 m.:

 mln. eurų5
skirta „Erasmus+“ projektams, remiantiems švietimo 
inovacijas ir gerosios praktikos mainus. Nuo 2014 m. į 
strategines partnerystes investuojama vis didesnė 
suma. Planuojama, kad 2019 m. biudžetas taip pat augs.

Projektai atrenkami konkursi-
niu principu – finansuotos tik 
tos paraiškos, kurios vertinimo 
metu surinko aukščiausius 
kokybės balus.

Projektų partnerių ir trukmės
vidurkis 2018 m.:
Projektai yra tarptautinio pobūdžio, todėl dalyvauja nuo 
3 iki 10 partnerių iš skirtingų programos šalių. Projektų 
veiklos trunka nuo 12 iki 36 mėn.

projektai

34 %

64 %
23 % 
17 % 

Projektų motyvacija:
„Viena vertus, strateginių partnerysčių paraiška yra 
iššūkis daugeliui organizacijų. Kita vertus, sėkmingų 
projektų rezultatai išties įkvepiantys – nuo didesnio 
darbuotojų pasitenkinimo iki naujų švietimo vizijų.“

Populiariausios projektų partnerių šalys 2018 m.:

Ispanija, Italija, Vokietija, Portugalija, Jungtinė Karalystė

Inovatyvūs mokymo metodai

Informacinės technologijos

Verslumas

6 partneriai 2 metai



Projektų1 vykdytojai pagal švietimo įstaigas:Mokyklų mainų biudžetas 2018 m.:

 

 8 %

11 %

28 %

50 %

Profesinės mokyklos

Darželiai

Pradinės mokyklos

Pagrindinės ir vidurinės mokyklos

Turkija, Lenkija, Italija, Rumunija, Vokietija
Projektų partnerių ir trukmės vidurkis:Populiariausios partnerių ir koordinatorių2 šalys:

5 partneriai 2 metai

Lietuvos mokyklų koordinuojamų
projektų ir dalyvių skaičius 2018 m.:

22 projektai 1700 dalyvių

Kaip mokosi mokyklos?

 
Erasmus+ mokyklų mainų partnerystės Lietuvoje 2018 m.

 

 

 

 

 

                                   

Suaugusiųjų švietimui 1 %

6 %

67 %

26 %

Bendrajam ugdymui 

Profesiniam mokymui 

Aukštajam mokslui 

Gražina Kaklauskienė, ŠMPF direktorės pavaduotoja

1 Čia ir toliau pateikiama Lietuvos mokyklų koordinuojamų projektų ir paraiškų statistika.
2 Tai Lietuvos mokyklų projektų parneriai ir kitų šalių projektų koordinatoriai.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigos, taip pat profesinės mokyklos, teikiančios vidurinį ugdymą, turi galimybę 
įgyvendinti mokyklų mainų projektus. Programa „Erasmus+” finansuoja mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų ir mokinių vizitus į kitų šalių 
mokyklas. Šių mainų tikslas – tobulinti ugdymo programą ir praturtinti mokymo procesą.

Visų Lietuvoje įgyvendinamų mokyklų mainų projektų skaičius 2018 m.:

Finansuotų paraiškų dalis 2018 m.: Paraiškos pildymas 2018 m.:

projektai193

Projektai atrenkami konkursi-
niu principu – finansuotos tik 
aukščiausiais balais įvertintos 
paraiškos.

skirta 22 projektams, kuriuos inicijavo 
ir koordinuoja Lietuvos mokyklos.

skirta 171 Lietuvos mokyklai, kuri 
užsienio mokyklų koordinuojamuose 
projektuose dalyvauja kaip partnerė.

Remiantis paraiškų teikėjų apklausa, paraiškos pildymas
yra paprastas, t. y. respondentų vertinamas 8 balais iš 10.

43 %

Projektų motyvacija:
„Šie projektai yra puiki priemonė mokytojų lyderystei
atsiskleisti. Tokiu būdu „Erasmus+” mainai atveria mūsų
mokyklas visiškai naujoms švietimo patirtims.“

< 11
11–16
17–22
23–28
> 28

Populiariausios paraiškų temos 2018 m.:

 32 %
32 % 
27 % 

Informacinės technologijos

Bendrosios kompetencijos

Kultūra ir kūrybingumas

2,5 mln. eurų

4,3 mln. eurų



Veiklos ir rezultatai:
Programos laikotarpis 2018–2022 metai

NORDPLUS programa
PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMAS

Tai Šiaurės ministrų tarybos programa, skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje. Programa 
„Nordplus“ siūlo įvairias veiklas ikimokyklinio ugdymo institucijoms, mokykloms, universitetams ir suaugusiųjų švietimo 
institucijoms.
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29
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17
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25

Horizontali paprogramė

Aukštasis mokslas

Suaugusiųjų švietimas

65

3 0

67Iš viso

Šiaurės kalbos

Bendrasis ugdymas

Paraiškų skaičius  2018 m. Paraiškų skaičius  2017 m. 

Lietuvos švietimo institucijų koordinuojamų 
pateiktų paraiškų skaičius 2018 ir 2017 m.
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32
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16
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Horizontali paprogramė

Aukštasis mokslas

Suaugusiųjų švietimas

138

1 0

140Iš viso

Šiaurės kalbos

Bendrasis ugdymas

Paraiškų skaičius  2018 m. Paraiškų skaičius  2017 m.

Partnerių iš Lietuvos švietimo institucijų 
pateiktų paraiškų skaičius 2018 ir 2017 m.

2018 m. Lietuvos švietimo institucijos pateikė 
65 paraiškas „Nordplus“ projektams. Iš jų 37 
paraiškos buvo finansuotos.

Džiaugiamės, kad  2018 m. Lietuvos institucijos 
pateikė 3 paraiškas, iš kurių 2 buvo finansuotos 
„Nordplus Language“ projektams. Finansuotos paraiš-
kos yra koordinuojamos Lietuvos švietimo institucijų. 

Kaip ir kiekvienais metais, „Nordplus“ pristatė savo 
galimybes kasmetinėje parodoje „Mokykla“, skirtoje 
mokyklų bendruomenėms.

Skatinant dar didesnį susidomėjimą paprograme 
„Nordplus Language“ buvo sukurtas ir išleistas 
lankstinukas apie paprogramės teikiamas galimybes, 
sėkmės istorijas ir pridėtinę vertę čia.

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/02/Nordplus-Nordic-Language-114x2255-print.pdf


Pritraukti 1 303 nauji mokytojai, iš kurių 44 % įsitraukė į 
projektus (siekiamas rodiklis buvo 40 %).

Pasiektas didesnis nei siekiamas projektų kokybės 
rodiklis – nacionaliniai „eTwinning“ kokybės ženkleliai 
buvo suteikti 19 % projektų (siekiamas rodiklis buvo 
15 %) nuo 2018 m. užsiregistruotų projektų skaičiaus.

Daugiau nei 70 proc. Lietuvos mokyklų ir neformaliojo 
švietimo institucijų yra užsiregistravę „eTwinning“ platformoje.

2018 m. Lietuvos mokyklos aktyviai dalyvavo konkurse 
dėl „eTwinning“ mokyklos ženklelio (nauja 2018 m. EK 
iniciatyva);  net 38 mokyklos (iš 73 mokyklų, galinčių 
teikti paraišką gauti ženklelį) gavo „eTwinning“ mokyklų 
ženklelius (bendras skirtingose „eTwinning šalyse“ 
apdovanotų mokyklų skaičius –1 212).

Pritrauktų naujų feisbuko vartotojų skaičius per metus 
išaugo dvigubai (nuo 3 373 iki 6 159 vartotojų).  

Pasiekimai:

„eTwinning“ programa
PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMAS

Organizuoti 23 regioniniai seminarai ir 20 teminių 
seminarų internetu, skirtų projektų partneriams surasti, 
projektams registruoti ir internetiniams įrankiams pristatyti.

1 313 Lietuvos mokytojų dalyvavo „eTwinning“ 
renginiuose Lietuvoje. 83 mokytojai kėlė kvalifikaciją 
kontaktiniuose seminaruose užsienyje.

Organizuoti 4 vizitai mokyklų vadovams į aktyvias 
„eTwinning“ mokyklas.

Organizuoti nacionaliniai apdovanojimai, kuriuose 
apdovanoti mokytojai, gavę nacionalinius „eTwinning“  
kokybės ženklelius.

Organizuotas nacionalinis  „Geriausia eTwinning 
mokykla“ konkursas, kurio metu atrinkta 10 Lietuvos 
mokyklų, kokybiškiausiai įgyvendinusių „eTwinning“ 
projektų veiklas. 

Organizuotas tarptautinis seminaras Baltijos šalių 
„eTwinning“ ambasadoriams. 

Organizuota „eTwinning“ mokinių stovykla.

Užmegztas bendradarbiavimas su 6 aukštojo mokslo 
institucijomis, prisijungusiomis prie „eTwinning“ 
mokytojų rengimo institucijoms skirtos iniciatyvos.

Organizuoti 3 nacionaliniai feisbuko konkursai 
mokytojams ir mokiniams. 

Dalyvauta parodoje „Mokykla“ bei nacionalinėje projektų 
mugėje Klaipėdoje.

Veiklos ir rezultatai:

„eTwinning“ – galimybė visiems  Europos mokytojams ir 
mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendra-
darbiauti virtualioje erdvėje.



„eTwinning“ programa

„eTwinning“ mokyklos ženklelio konkursas  

1 212  bendras apdovanotų mokyklų skaičius (skirtingose „eTwinning“ šalyse )

73 Lietuvos mokyklos teikė paraiškas

38 Lietuvos mokyklos gavo „eTwinning“ mokyklų ženklelius

1 313 Lietuvos mokytojų dalyvavo
„eTwinning“ renginiuose Lietuvoje.

83 mokytojai kėlė kvalifikaciją
kontaktiniuose seminaruose užsienyje.

„eTwinning“ programa
PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMAS



Veiklos ir rezultatai:
„Euroguidance“ projektas kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija ir kitais partneriais įgyvendino projektą „Iniciatyva 
savivaldybėms“.  Projektas vyko 3-ejus metus ir 2018 m. buvo baigtas. 
Projekto rezultatai tapo „medžiaga“ kitoms nacionalinėms švietimo 
iniciatyvoms (UPC įgyvendinamoms iniciatyvoms, projekto „Lyderių laikas“ 
veikloms), mokslinio tyrimo metu (remiantis projekto medžiaga) buvo 
pasiūlytas intensyvaus konsultavimo modelis mokyklose. Buvo suorgani-
zuotas baigiamasis renginys, kuris sudarė galimybę praktiškai pamatyti 
mokyklų taikytas priemones. Daugiau apie projektą ir jo rezultatus  čia.

Per mokslinę IEAVG konferenciją Geteborge, Švedijoje, įvyko bendras 
renginys su projekto „Euroguidance“ Šiaurės ir Baltijos šalių kolegomis.

Sukurti du nauji interaktyvūs karjeros testai: „Koks būtų tavo savanorystės 
šūkis?“ ir „Ar mąstai kritiškai?“. Testai prieinami svetainėje adresu 
www.euroguidance.lt .

Studijų paroda 2018 m. Šiais metais „Euroguidance“ projektas studijų 
parodoje turėjo atskirą stendą kartu su „Europass“ projektu.  Parodos metu 
projekto koordinatoriai skatino žmones domėtis, kokios profesijos jiems 
būtų tinkamiausios, ką jie gali padaryti norėdami planuoti savo profesinį 
kelią. 

Projekto siekis – profesinio informavi-
mo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei 
Europoje. Projektas yra ir europinio 
„Euroguidance“ tinklo, vienijančio „Euro-
guidance“ centrus 34 Europos šalyse, 
narys.

EUROGUIDANCE projektas

Projekto trukmė: 
2018 01 01–2020 12 31

PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMAS

https://www.smpf.lt/lt/mokyklu-intensyvaus-konsultavimo-modelis/
http://www.euroguidance.lt/


Pagrindinės „Europass“ projekto Lietuvoje 
veiklos:

Vykdyti sklaidos veiklą, teikti informaciją apie 
„Europass“ dokumentų gavimą, prieinamumą.

Konsultuoti „Europass“ CV ir „Europass“ kalbų 
paso dokumentų pildymo klausimais.

Koordinuoti „Europass“ mobilumo doku- 
mento išdavimą.

Bendradarbiauti su suinteresuotomis organi-
zacijomis.

Veiklos ir rezultatai:
„Europass“ CV pildymas Lietuvoje išaugo 5 proc.

Atliktas karjeros konsultantų tyrimas dėl metodinių priemonių 
poreikio išsiaiškinimo, kurio rezultatas – 2019 m. planuojamas didelis 
renginys.

Tęsiama praeitų metų iniciatyva „Istoriniai CV“: atnaujintas 
www.istoriniaicv.lt tinklalapis, parengti penki nauji XX a. istorinių 
asmenybių gyvenimo aprašymai, įgyvendinta viešinimo kampanija 
socialinėse medijose, įvairiuose renginiuose, parodose. Istorinius CV 
kūręs istorikas  Norbertas Černiauskas sukūrė Lietuvos valstybės CV, 
skirtą Lietuvos 100-mečiui.

„Europass Lietuva“ feisbuko profilyje aktyviai komunikuota ir dalytasi 
naudinga informacija su profilio sekėjais, jų skaičius per 2018 m. 
išaugo 23 proc.

Bendradarbiaujant su PVPA organizuotas renginys viešojo sektoriaus 
organizacijų personalo specialistams „Valstybės sektorius – patraukli 
vieta dirbti“. Filmuota renginio medžiaga prieinama viešai adresu 
www.europass.lt/renginiai. 

Projekto veiklos bei iniciatyvos pristatytos įvairiuose renginiuose: „VU 
karjeros dienose“, „Daugiakalbystės olimpiadoje“, parodose „Studijos 
2018“ ir „Mokykla 2018“.

Tai dokumentų rinkinys, kuris padeda asme-
niui pristatyti savo karjerą.

Projekto tikslas skatinti naudoti 
„Europass“ dokumentus, kurie padėtų 
ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlik-
ti praktiką ar tęsti studijas visose Euro-
pos Sąjungos šalyse.

EUROPASS projektas
PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMAS

http://www.istoriniaicv.lt/lt
https://www.facebook.com/EuropassLietuva/
www.europass.lt/renginiai


Geresnis žinomumas apie ECVET taikymo naudą tarp profesinio
mokymo institucijų ir kitų suinteresuotų šalių.;

Pagerintas ECVET elementų naudojimas Lietuvos profesinio mokymo 
institucijose.

Įgyvendintos 26 profesinio mokymo institucijų konsultacijos dėl 
ECVET taikymo. 

Organizuoti 2 seminarai, skirti ECVET principams įgyvendinti, įskaitant 
ilgalaikio mobilumo organizavimą.

Organizuotas susitikimas dėl ECVET naudojimo su suinteresuotomis 
šalimis (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, profesinio 
mokymo institucijų, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, 
įmonių atstovais) LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

Glaudesnis suinteresuotų šalių bendradarbiavimas įgyvendinant 
projektą ECVET Lietuvoje.

Veiklos ir rezultatai:Projekto trukmė: 2018 01 01–2018 12 31
Biudžetas: 29 889 EUR
Interneto svetainė: www.smpf.lt 

Projekto tikslas skatinti ir plėtoti 
ECVET principų pritaikomumą ir naudo-
jimą Lietuvoje.

Nacionaliniai ECVET ekspertai (angl. ECVET national team)

PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMAS

www.smpf.lt


Išaugęs užsiregistravusių suaugusiųjų švietėjų „Epale“ platformoje 
skaičius – 2 185 naudotojai.

Padidėjęs „Epale“ platformos feisbuko paskyros lankomumas – 
sekėjų skaičius išaugo iki 11 170.

Platformoje „Epale“ publikuota daugiau nei 350 įvairių šaltinių 
(naujienų, straipsnių, informacijos apie renginius, tinklaraščio įrašų, 
vertimų ir t. t.) „Epale“ platformoje.

Publikuoti 8 naujienlaiškiai, 2 analitiniai straipsniai.

Organizuota 13 renginių, kuriuose pristatyta „Epale“ platforma ir jos 
teikiamos naudos. 

Išrinkti ir pagerbti 6 geriausi „Epale“ platformos andragogai. 

Aktyvus „Epale“ platformos ekspertų tinklas (9 ekspertai), kurie 
konsultavo suaugusiųjų švietėjus visuose Lietuvos regionuose ir 
vykdė veiklas, skirtas didinti šios platformos naudojimą. 

Glaudesnis suinteresuotų šalių bendradarbiavimas įgyvendinant 
suaugusiųjų švietimą Lietuvoje.

Veiklos ir rezultatai:

Projekto tikslas – suburti Europos 
suaugusiųjų švietimo specialistų 
bendruomenę daugiakalbėje, dinamiš-
koje, interaktyvioje ir novatoriškoje 
erdvėje „Epale“. 

EPALE Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba
PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMAS

„Epale“ – tai elektroninė platforma, atvira 
suaugusiųjų švietėjams, andragogams, 
lektoriams, savanoriams, taip pat politikos 
formuotojams, mokslininkams ir dėstyto-
jams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo 
srityje visoje Europos Sąjungoje.

Projekto trukmė: 2018 01 01–2018 12 31 
Biudžetas: 220 750,00 EUR
Interneto svetainė: 
http://ec.europa.eu/epale/en/ho-
me-page

http://ec.europa.eu/epale/en/home-page


Projekto vykdomos veiklos sulaukė 
didelio mokslo ir studijų bei kitų instituci-
jų, organizacijų, taip pat studentų susido-
mėjimo ir įsitraukimo.

2018 m. buvo baigtos įgyvendinti projek-
to  „Į studentą orientuoto mokymosi, 
mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ 
veiklos: parengtas rekomendacijų sąvadas 
„Į studentą orientuoto mokymosi, 
mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“, 
surengti 2 susitikimai su Aukštojo mokslo 
konsultantų tinklo nariais, kurių patirtis, 
geroji praktika, pavyzdžiai ir siūlymai buvo 
naudoti projekto ekspertų rengiant 
rekomendacijų vadovą. Besibaigiant 
projektui buvo suorganizuotas susitikimas 
su šio tinklo nariais parengtų rekomenda-
cijų taikymo praktikai aptarti.
2018 m. birželio mėn. įvyko projekto  

Veiklos ir rezultatai:Projekto trukmė:
2016 11 01–2018 10 31

Projekto tikslas – padėti 
Lietuvos aukštojo mokslo 
institucijoms sklandžiau 
pereiti prie studijų pasieki-
mų vertinimo pagal pasie-
kimų lygmenis ir vykdyti 
Europos aukštojo mokslo 
erdvės reformas.

Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo
ir pasiekimų vertinimo dermė (EHEA)

PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMAS

baigiamoji konferencija, kurioje buvo 
pristatyti įgyvendinto projekto rezultatai, 
kalbėta apie naujo EHEA projekto etapo 
galimą tematiką. Konferencijoje dalyvavo
du užsienio šalių pranešėjai iš Belgijos ir
Jungtinės Karalystės, skaitę tematinius
aktualius pranešimus.  

Parengtas rekomendacijų sąvadas „Į studen-
tą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasieki-
mų vertinimo dermė“. 

Surengti susitikimai su Aukštojo mokslo 
konsultantų tinklo nariais. 

Surengta projekto baigiamoji konferenci-
ja, per kurią pristatyti projekto rezultatai.



Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)
STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTAI

Edukacinės programos vaikų vasaros ir 
ne vasaros stovyklose. Daugiau kaip šeši 
tūkstančiai Lietuvos vaikų vasaros ir kitų 
mokinių atostogų metu  dalyvavo stovy-
klose, kurias dalinai finansuoja TAPK2 
projektas.

Neformaliojo vaikų švietimo darbuotojų 
mokymai. 200 neformaliojo vaikų 
švietimo darbuotojų iš įvairių Lietuvos 
regionų dalyvavo 32 val. trukmės moky-
muose tema „Vaikų socialinių emocinių 
kompetencijų stiprinimas per neformalųjį 
ugdymą“.

Neformaliojo vaikų švietimo darbuotojų 
pažintinis vizitas Estijos ir Suomijos 
švietimo institucijose. 40 neformaliojo 
vaikų švietimo darbuotojų 2018 m.  
gegužės 14–18 d. vyko į pažintinį vizitą 

Veiklos ir rezultatai:Projekto trukmė:
2016 08 18–2021 04 18
Biudžetas:
2 191 662,00 EUR
Interneto svetainė: 
www.tapk.lt

Estijoje ir Suomijoje. Per 5 intensyvias 
vizito dienas lankytasi šių šalių švietimo 
ministerijose, jaunimo ir mokslo centruo-
se, Helsinkio miesto jaunimo skyriuje, 
stovyklose, organizuotas susitikimas su 
Suomijos skautų valdybos atstovais.

Tarptautinė konferencija. 2018 m. lapkri-
čio 22 d. Vilniuje vyko tarptautinė konfe-
rencija  „FELIS CATUS ar RAINIUKAS? 
Neformaliojo vaikų švietimo patirtys ir 
tendencijos“. Šimtas dalyvių, atstovaujan-
čių įvairioms neformaliojo vaikų švietimo 
organizacijoms, 5 užsienio ir 3 Lietuvos 
lektoriai dalijosi geriausiomis neformaliojo 
vaikų švietimo praktikomis, metodais, 
projektų pavyzdžiais.

www.tapk.lt


Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
(Study in Lithuania)

STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTAI

Veiklos ir rezultatai:
Studijų Lietuvoje galimybės pristatytos 
tarptautinėse studijų parodose Gruzijoje, 
Turkijoje, JAV, Indijoje, Šveicarijoje, 
Azerbaidžane, Kinijoje ir Ukrainoje. 
Parodose dalyvavo atstovai iš 20 Lietuvos 
aukštųjų mokyklų.

Studijų Lietuvoje galimybės pristatytos 
per vizitus Estijoje, Belgijoje, Jungtinėje 
Karalystėje ir Irane.

Atnaujintas prekės ženklo „Study in LT“ 
stiliaus vadovas.

Atnaujintas „Study in LT“ (www.stu-
dyin.lt) portalo dizainas ir turinio
valdymo sistema.

Vykdyta internetinės rinkodaros kampanija 
parodų Indijoje, Ukrainoje ir Gruzijoje metu. 
Kampanija į portalą atvedė daugiau kaip 
31 tūkstantį susidomėjusių lankytojų.

Projekto trukmė:
2016 08 18–2021 04 18
Biudžetas:
2 191 662,00 EUR
Interneto svetainė: 
www.tapk.lt

Pagaminti 8 rūšių suvenyrai su prekės 
ženklo „Study in LT“ atributika.

Išleisti informaciniai lankstinukai, prista-
tantys studijų galimybes Lietuvoje anglų 
kalba. Išleisti atvirlaiškiai su prekių ženklo 
atributika.

Administruojamos paskyros socialiniuose 
tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Instagram“.

Sukurta aplikacija išmaniesiems telefo-
nams „Išgyvenimo vadovas užsienio 
studentams“.

Suorganizuoti 2-eji mokymai mokslo ir 
studijų institucijų, tarptautinių ryšių skyrių 
darbuotojams.

Finansuota 900 studentų „Erasmus+“ 
programos mobilumui studijoms ar praktikai.

www.tapk.lt
www.studyin.lt


NACIONALINĖS 
MOBILUMO PROGRAMOS

Valstybinių stipendijų programa –
užsienio studentų kelias Lietuvos pažinimo link

Į Lietuvą studijuoti kasmet atvyksta mūsų šaliai geografiškai ir 
istoriškai artimų šalių piliečiai. Studijų laikotarpiui pasibaigus 
absoliuti dauguma sako esantys patenkinti savo patirtimi, kurią 
įgijo studijų Lietuvoje metu ir mielai rekomenduojantys Lietuvą 
kitiems tarptautinio išsilavinimo siekiantiems studentams. 
Lietuvos valstybinių stipendijų programa, motyvuotiems 
studentams skirianti finansinę paramą, suteikia užsieniečiams 
galimybę atvykti į Lietuvą dalinėms arba nuolatinėms II pakopos 
studijoms. 

Siekiant didinti tarptautinį studijų Lietuvoje žinomumą investuo-
jama ne tik į informacijos sklaidos kanalus, bet ir į atvykstančius 
studentus. Todėl gautų paraiškų skaičius nuolat auga. Lietuvos 
valstybinių stipendijų programa padeda auginti  studentų iš 
užsienio skaičių Lietuvos aukštosiose mokyklose, jiems suteikia-
ma galimybė pasisemti tarptautinės patirties mūsų šalyje. 
Valstybinių stipendijų programų, skirtų užsieniečių dalinėms ir 
visoms, pilnoms II pakopos studijoms ir (ar) žiemos arba vasaros 
kalbos kursams biudžetas 2018 metais siekė 995 835 eurus.

Gautų ir finansuotų paraiškų skaičius 2018 m., 
palyginti su ankstesniais metais
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Išvykstantieji į dalines studijas, vasaros kursus, mokslines stažuotes užsienyje

Išvykstantieji į tarptautines praktikas lituanistinėse mokyklose

Išvykstantieji į dalines doktorantūros studijas tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio universitetuose

Atvykstantieji į nuolatines magistro studijas

Atvykstantys užsienio dėstytojai 

Atvykstantieji į dalines studijas

Atvykstantieji į vasaros kursus

Atvykstantys į vasaros kursus lietuviai ir užsieniečiai, turintys lietuviškų šaknų

Atvykstantieji į žiemos kursus (2017 m. kvietimas)

Atvykstantieji į dalines lituanistines studijas

Atvykstantieji į dalines lituanistines studijas, turintys lietuviškų šaknų

Atvykstantys užsienio lietuviai mokytojai į lituanistines studijas

IŠ VISO

29

124

12

258

335** 

55

201

23

97

27

35

1 196

43

56*

10

71

92

51

127

15

52

3

12

19

551

PROGRAMA GAUTA 
2018 m.

FINANSUOTA
iš viso 2018 m. 
(2017 m. ir 2018 m. 
konkursai)

Gautų ir finansuotų paraiškų skaičius pagal konkrečias veiklas:

NACIONALINĖS 
MOBILUMO PROGRAMOS

* (19 – iš valstybės biudžeto, 37 – iš ESF lėšų)
** (vyko du konkursai – 2018 m. rudens semestrui ir 2019-iems kalendoriniams metams)



NACIONALINĖS 
MOBILUMO PROGRAMOS

Siekiant įvertinti Lietuvos valstybinių stipendijų programos 
poveikį šios programos dalyviams, Švietimo mainų 
paramos fondo užsakymu buvo atliktas internetinis 
kiekybinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 123 savanoriai respon-
dentai, užsienio valstybių piliečiai, kurie 2015–2018 metais 
gavo paramą dalinėms, dalinėms lituanistinėms ir II 
pakopos  nuolatinėms studijoms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Beveik pusė visų apklausos dalyvių – Ukrainos 
piliečiai. Likusieji – iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, 
Kinijos, Armėnijos, Moldovos. Didžioji dalis jų Lietuvoje 
studijuoja (arba anksčiau studijavo) humanitarinius ir 
socialinius mokslus.
Apklausos dalyviai buvo prašomi įvertinti informacijos apie 
studijas Lietuvoje prieinamumą, patirtį, įgytą studijų 
Lietuvoje metu, ir jos įtaką tolimesnei karjerai. Apklausos 

„Ar būtumėte svarstę studijuoti Lietuvoje, jeigu nebūtumėte gavę stipendijos?“

Patirtis, įgyta studijų Lietuvoje metu

Pasitenkinimas studijų kokybe

Labai patenkintas            Patenkintas            Nei patenkintas, nei nepatenkintas            Nepatenkintas 

rezultatai parodė, kad prieš atvykstant į Lietuvą daugiausia 
stereotipų respondentai yra turėję apie Lietuvos žmones ir 
kultūrą, bet Lietuvos, kaip postsovietinės rytų Europos šalies, 
įvaizdį dažno galvoje gana greitai pakeitė draugiškos ir progresy-
vios šalies įvaizdis. Nors dažnas pasirinkimo studijuoti Lietuvoje 
faktoriumi taip pat įvardijo draugų ar artimųjų asmenines 
rekomendacijas, vis dėlto 57 % apklausoje dalyvavusių studentų 
nebūtų svarstę studijuoti Lietuvoje, jeigu ne gauta valstybinė 
parama, kurios jiems pakako pagrindinėms studijų ir pragyveni-
mo išlaidoms padengti. Būtent gauta stipendija daugeliui tapo 
pažinties su Lietuva ir mūsų šalies teikiamomis galimybėmis 
pradžia. Apklausos rezultatai parodė, kad absoliuti dauguma 
respondentų yra patenkinti savo studijų kokybe ir patirtimi, kurią 
įgijo studijuodami Lietuvoje.

   

 

 

2018 m. finansuotos paraiškos
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Eil. Nr. Programa / veikla Rezultatai Terminas

1. Europos Komisijos programa „Erasmus+“

1.1. 2016 m. sutarties vykdymas

1.2. 2017 m. sutarties vykdymas

2018 m. sutarties vykdymas

1.4.

1.6. 2018 m. ataskaita 

1.7.

1.8. -
-

niai seminarai

1.10.

VIEŠINIMO VEIKLOS

2018 m. suorganizuoti 132 renginiai, iš 
kurių 19 – internetiniai seminarai. Iš viso 
fondo renginiuose dalyvavo 3 475 
dalyviai. 

Per 2018 metus išleidome 42 informaci-
nius leidinius, atvirukus, lankstinukus, 
brošiūras.  30 proc. fondo leidžiamų 
leidinių yra elektroniniai. Su jais galite 
susipažinti mūsų organizacijos svetainėje 
arba atitinkamų programų ar projektų 
svetainėse. 

Fondas administruoja 9 tinklapius ir 6 
socialinių tinklų paskyras.

Sėkmės istorijų karuselė

Švietimo mainų paramos fondas, minėdamas tarptautinių švietimo mainų 
dvidešimtmetį, iniciavo vaizdo filmukų kūrimą, kurie pasakoja apie skirtingų 
žmonių, dalyvavusių skirtingose tarptautinėse programose, istorijas, įspūdžius 
ir pasiektus rezultatus. Vaizdo siužetus galite pamatyti adresu https://
www.yo-utube.com/user/smpfondas.

Minėjome Lietuvos Respublikos šimtmetį
ir švietimo mainų dvidešimtmetį
Švęsdami atkurtos Lietuvos 100-metį, kartu minime ir tarptautinių švietimo 
mainų 20-metį. Tikime, kad tarptautinės švietimo veiklos ir galimybės padėjo 
kurti gražesnę, atviresnę, šiuolaikiškesnę ir augančią Lietuvą. Sujungdami šiuos 
du mūsų šaliai reikšmingus skaičius sukūrėme vizualinį identitetą, kuris  simbo-
lizuoja švietimo indėlį į valstybės raidą. Visus 2018 metus mūsų administruoja-
mos svetainės ir socialiniai profiliai puošėsi proginiu ženklu. 

https://www.youtube.com/user/smpfondas


VIEŠINIMO VEIKLOS

Europos Komisija inicijavo programos „Erasmus+“ 
remiamą tinklą „Role models“, kuris suteikia 
galimybę jauniems žmonėms išgirsti sektinų pavyz-
džių istorijas ir taip įgyti motyvacijos įveikti kasdie-
nes problemas. 

Įgyvendindamas šią iniciatyvą Švietimo mainų 
paramos fondas jau antrus metus išskirtinį dėmesį 
skyrė Pietryčių Lietuvos mokyklų mokiniams – 
tiems, kurie, manome, stokoja informacijos apie 
įsitvirtinimo savo šalyje galimybes. Rytų Lietuvos 
regiono jauni žmonės, besimokantys tautinių 
mažumų ir lietuviškose mokyklose, nepakankamai 
bendradarbiauja, mokiniai ir mokytojai yra mažiau 
integruoti į bendrą Lietuvos kontekstą, jaučiama 
atskirtis. 

„Role models“ renginys
Jau antrus metus dirbome su šio regiono moky-
klomis, siekdami ugdyti pilietiškumą ir toleranciją 
įvairovei, bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų atstovų. 
Iniciatyvą įgyvendinome drauge su Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro specialistais, kurie vasaros metu Šalčininkų, Rokiškio, 
Zarasų, Ignalinos, Švenčionių ir Vilniaus rajonuose organizuoja 
mobilias gyvenimo įgūdžių stovyklas „Voratinklis“ jaunimui, 
kuriose kalbama apie pilietiškumą, tarptautiškumo patirties 
svarbą ir meilę tėvynei. 

2018 m. spalio 3 dieną organizavome renginį „Santara, bendra-
darbiavimas, atradimai“, kuriame siekėme suburti skirtingų 
tautybių vyresniųjų klasių mokinius, kurie gyvena ir mokosi 
Šalčininkų rajono savivaldybėje. Jauni Šalčininkuose gyvenan-
tys žmonės dalyvavo bendrose veiklose, kuriose naujai pažino 
savo kraštą, istoriją, bendrystės džiaugsmą.



VIEŠINIMO VEIKLOS

Treti metai iš eilės didžiausia ir sėkmingiausia 
Europos Komisijos švietimo programa „Erasmus+“ 
dalyvauja „We run Vilnius“ maratone su gausiausia 
bėgimo komanda. Komandą sudarė apie 700 
programos „Erasmus+“ dalyvių iš visų švietimo 
sektorių – nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki 
švietimo organizacijų administracijos darbuotojų ir 
senjorų. „Bėk su „Erasmus+“ komandą treniravo 
Vaida Žūsinaitė – Lietuvos lengvaatletė, olimpietė, 
Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvė, vidutinių ir 

Bėk su ERASMUS+
ilgų nuotolių bėgikė, daugkartinė Lietuvos ir 
tarptautinių varžybų čempionė bei prizininkė, 
Vilniaus maratono rekordininkė. „Dalyvaudama įvairiose 
bėgimo varžybose aplankiau daugelį pasaulio šalių ir kiekvie-
na nauja tarptautinė patirtis leido man susipažinti su dar nema-
tyta kultūra, pabendrauti su skirtingais žmonėmis ir taip plėsti 
savo akiratį. Nesvarbu, mokaisi, dirbi užsienyje ar sportuoji, 
kiekviena tarptautinė patirtis suteikia vertės asmenybei. 
Puoselėdami šias vertybes subūrėme ir didžiausią bėgimo 
komandą“, – sako V. Žūsinaitė.
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Fondas kiekvienais metais dalyvauja 
parodoje „Mokykla“, kuri skirta bendrojo 
ugdymo srities bendruomenei, ir tarptauti-
nėje studijų parodoje.  2018 m. parodoje 
„Mokykla“ fondas dalyvavo su šūkiu 
„Susipažinkite su ateities mokytojais“, 
pristatė tarptautines galimybes ne tik 
mokykloms, kaip institucijoms, bet ir 
konkrečiai mokytojams. Studijų parodoje 
dalyvavome su „Erasmus+“ programa ir 
būsimiems programos dalyviams sudarėme 
unikalią galimybę gyvai pasikalbėti su 
studentais, kurie tuo metu studijavo ar 
atliko praktiką užsienyje pagal „Erasmus+“ 
programą, ir išgirsti įspūdžius iš pirmų lūpų. 

Dalyvavimas parodose

Tai giliausias tradicijas, 14-us metus organizuojamas renginys, 
skirtas pagerbti institucijoms, kokybiškiausiai įgyvendinusioms 
programos „Erasmus+“ projektus.

Švietimo mainų paramos fondo 
Kokybės apdovanojimų renginys



Organizacijos struktūra
PERSONALAS ir VALDYMAS

Atlikus minimalius pakeitimus buvo patvirtinta nauja organizacijos struktūra.

Švietimo mainų programos fondas
Organizacinė struktūra nuo 2019 01 01

EK
Švietimo ir mokslo

ministerija

Valdymo
komitetas

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Direktoriaus
pavaduotojas

Vyr.
finansininkas

Profesinio 
mokymo ir 

suaugusiųjų 
švietimo 
programų 

skyrius

Aukštojo 
mokslo 

programų 
skyrius

„ERASMUS+“ PROGRAMA
Nacionaliniai projektai

SPORTO PROGRAMA
EK ir ŠMT projektai

Bendrojo 
ugdymo 

programų 
skyrius

Finansų ir 
apskaitos 
skyrius

Komunikaci-
jos skyrius

Padėjėjas 
bendriems 
reikalams

Fondo 
administra-

torius

Specialistai:

- Teisės
- Personalo
- Viešųjų
pirkimų
- Kokybės ir
auditų

- Informacinių
technologijų



 Personalo valdymo rodikliai
PERSONALAS ir VALDYMAS
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 Darbuotojų skaičius 2018 12 31

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 12 31 

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų amžiaus vidurkis

Švietimo mainų paramos fonde veikia 
Darbo taryba, kurią sudaro 3 darbuotojai.

Iš viso Administracija Finansų
ir apskaitos

skyrius

Komunikacijos
skyrius

Aukštojo
mokslo

programų
skyrius

Bendrojo
ugdymo

programų
skyrius

Profesinio mokymo
ir suaugusiųjų

švietimo programų
skyrius
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Bendras Administracija Finansų
ir apskaitos

skyrius

Komunikacijos
skyrius

Aukštojo
mokslo

programų
skyrius

Bendrojo
ugdymo

programų
skyrius

Profesinio mokymo
ir suaugusiųjų

švietimo programų
skyrius

57 56,8

12 11,2 7 6,8 7 6,7
12 10,8 1112,7

8 8,7

37 38
42 41 4447

3232 33 33 3433
4041

 2018 12 31

2018 06 30 



FINANSINIAI 
DUOMENYS

2018 m. fondo veiklos apžvalgos finansiniai duomenys

Pasirašytų dotacijų sutarčių suma

Projektų finansavimas

Veiklų administravimas 
Atvykstantieji į nuolatines magistro studijas

Iš viso, Eur

28 639 268

411 311

1 096 527

30 147 106

3 311 661

132 413

770 388

4 214 462

5 692 884

821 827

6 514 711

31 918

31 918

37 643 813

575 642

2 688 742

40 908 197

Europos Komisijos 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Struktūrinės 
paramos lėšos

Šiaurės ministrų 
tarybos biudžetas

Iš viso, Eur

EHEA



Eil. Nr. Programa / veikla Rezultatai Terminas

2.
2.1. 2018 m. sutarties vykdymas

2.2.

3.

-
mas -

ataskaita

vykdymas

ataskaita

4.
4.1. -

4.2.

2019 M. TIKSLAI



Eil. Nr. Programa / veikla Rezultatai Terminas

5. -

6.
6.1.

-
-

6.2.

-

6.4.

7.
7.1.

7.2. -
-

8.

9. -

10.

11.
11.1.

-
mus

11.2.

2019 M. TIKSLAI



Eil. Nr. Programa / veikla Rezultatai Terminas

1. Europos Komisijos programa „Erasmus+“

1.1. 2016 m. sutarties vykdymas

1.2. 2017 m. sutarties vykdymas

2018 m. sutarties vykdymas

1.4.

1.6. 2018 m. ataskaita 

1.7.

1.8. -
-

niai seminarai

1.10.

2019 M. TIKSLAI

2019 m. organizacijos veiklos planas
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