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Daiva Šutinytė

Įžanga
2021-ieji Švietimo mainų paramos fondui ir visam 
švietimo sektoriui buvo kupini ir iššūkių, ir laimėjimų. 

Nepaisant pandeminio konteksto, drauge su visa 
Europa žengėme į naują programos „Erasmus+“ 
etapą, kuris siūlo dar daugiau galimybių visiems 
besimokantiesiems. 

Naujojo etapo (2021–2027 m.) „Erasmus+“  
biudžetas – 26,2 mlrd. EUR (palyginimui – 2014–
2020 m. buvo skirta 14,7 mlrd. EUR). Taip pat dar 
maždaug 2,2 mlrd. EUR bus skirta pagal ES išorės 
finansavimo priemones.

Šie metai ypatingi ir tuo, kad didžiausia ir sėkmingiau-
sia įvardijama Europos Komisijos švietimo ir jaunimo 
programa „Erasmus+“ mini savo veiklos 35 metų, o 
Fondas – savo veiklos 15 metų jubiliejų.

Per 15 veiklos metų sukūrėme aukštą reputaciją 
ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu. Paraiškų 
teikėjai ir projektų dalyviai Fondą vertina dėl 
draugiško ir palaikančio požiūrio, o programas 
ir projektus finansuojančios institucijos – dėl 
profesionalumo ir patikimumo.

Apžvalgoje siekiame trumpai supažindinti su Fondo 
nuveiktais darbais 2021 m. Leidinyje pristatome 
mūsų organizacijos struktūrą, tikslus, rodiklius, 
administruojamų projektų apimtis bei poveikį 
švietimo sistemai.  
 

Malonaus skaitymo!
Direktorė Daiva Šutinytė
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Švietimo mainų  
paramos fondo veikla

ŠMPF administruoja švietimo ir mokymo programas ir projektus. Mes padedame  asmenims įgyti tarptautinės 
mokymosi ar studijų patirties, o organizacijoms suteikiame galimybę plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir 
diegti švietimo inovacijas. Jau trečius metus administruojame ir Sporto rėmimo fondo projektus. Jais siekiama 
didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą ir socialinę integraciją. Švietimo mainų paramos fondas yra viešoji 
įstaiga, kurios steigėjas yra Lietuvos Respublika. Valstybės, kaip įstaigos savininko, teises ir pareigas įgyven-
dina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Dalininkų kapitalas metų pradžiai ir pabaigai 
buvo 30 eurų.

Pagrindinės Fondo atsakomybės:

• Informuoti ir konsultuoti apie administruojamų 
programų bei projektų įgyvendinimą;

• Skelbti kvietimus paraiškoms teikti, organizuoti 
paraiškų vertinimą ir atranką;

• Sudaryti sutartis dėl projektų finansavimo bei  
pervesti atitinkamą finansavimą projektų vykdytojams 
ar programų dalyviams;

• Prižiūrėti ir užtikrinti sklandų programų ir projektų 
įgyvendinimą;

• Stebėti, analizuoti ir viešinti programų ir projektų 
rezultatus, atsiskaityti suinteresuotoms institucijoms;

• Inicijuoti ir įgyvendinti kitus aktualius projektus  
ar veiklas.

Pagrindinės Fondą finansuojančios institucijos:

• Europos Komisija;

• Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;

• Šiaurės ministrų taryba.

Organizacijos, su kuriomis Fondas glaudžiai bendradarbiauja:

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;

• Bendrojo ugdymo mokyklos;

• Profesinės mokyklos;

• Aukštosios mokyklos;

• Suaugusiųjų švietimo organizacijos;

• Verslo ir nevyriausybinės organizacijos;

• Vietos savivaldos ir valstybės institucijos.

Švietimo mainų 
paramos fondo

Vertybės :  
profesionalumas, pozityvumas, 
įsitraukimas ir bendradarbiavimas. 

Viz i ja : 
Tarptautinė švietimo patirtis – 
kiekvienam Lietuvoje.
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Švietimo mainų paramos fondo  
2021 m. veiklos plano įvykdymo ataskaita.

2021 metų organizacijos veiklos 
planas ir jo įgyvendinimas

2021 m. fondo veiklos apžvalgos finansiniai duomenys

Dotacijų  
sutarčių suma

EK biudžetas Valstybės biudžetas ESF projektų biudžetas Šiaurės ministrų biudžetas

Projektų 
finansavimas

Veiklų 
administravimas

Iš viso, eur

54 087 394

14 003 992 544 315

77 532

950 800

1 607 477
1 271 576

Iš viso: 68 091 386 Iš viso: 1 606 125 Iš viso: 2 879 053

56 239 186

15 353 100

950 800 33 478

Iš viso: 72 576 564

33 478

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/02/SMPF_2021_plano_ataskaita.pdf
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Organizacijos struktūra ir darbuotojai
Struktūra

Europos Komisija

Valdymo komitetas

Direktorius

Direktoriaus  
pavaduotojas

Sporto  
programų  

skyrius

Finansų ir  
apskaitos  

skyrius

Komunikacijos 
skyrius

Profesinio mokymo 
ir suaugusiųjų 

švietimo programų  
skyrius

Bendrojo ugdymno 
programų  

skyrius

Aukštojo  
mokslo  

programų  
skyrius

Specialistai:

• Teisės
• Personalo
• Viešųjų pirkimų
• Kokybės ir 

auditų
• Informacinų 

tehcnologijų

Padėjėjas 
bendriesiems 

reikalams

Fondo 
administratorius

Vyr. finansininkas Direktoriaus pavaduotojas

Švietimo, mokslo  
ir sporto ministerija

Erasmus+ programa

Nacionaliniai projektai

Europos Komisijos ir Šiaurės ministrų tarybos projektai

Sporto rėmimo fondas
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Personalo apžvalga

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS POKYTIS 2021 M.

2021 m. Fondo darbuotojų įsitraukimo tyrimo duomenys*

85,3 %
didžiuojasi dirbami 

Švietimo mainų 
paramos fonde

86,8 %
rekomenduotų Švietimo 
mainų paramos fondą 

panašaus darbo 
ieškančiam draugui

80 %
pripažįsta, kad 

vadovai tinkamai ir 
laiku informuoja apie 
organizacijos tikslus, 

kryptį, pokyčius

84 %
Fondas, kaip 

organizacija, įkvepia 
ir motyvuoja būti 

profesionalu

82,3 %
pripažįsta, kad turi 

visas galimybes 
mokytis ir tobulėti 
profesinėje srityje

95,6 %
darbuotojų teigiamai vertina 
organizacijos siūlomus darbo 

organizavimo sprendimus 
(darbas nuotoliniu būdu, 
galimybė pasirinkti darbo 
pradžios / pabaigos laiką, 
darbo ir asmeninių reikalų 

balansą ir kt.).**darbuotojų skaičius (proc.) atsakiusiųjų  „Visiškai sutinku“ ir „Sutinku“ į pateiktus teiginius

Aukščiausio
lygmens
vadovai

Struktūrinio 
padalinio 
vadovai

4 4 5

3

5

3

42 42

24

78

25

79

SpecialistaiProjektų
koordinatoriai

Asistentai Bendras 
darbuotojų 

skaičius

2021 m. sausio mėn. 2021 m. gruodžio mėn.

MOKYMOSI DIENŲ, TENKANČIŲ VIENAM 
DARBUOTOJUI PER METUS, SKAIČIUS

6
5

4

2021 2020 2019
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Europos Komisijos programos „Erasmus+“ veiklos apžvalga

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ APŽVALGA
„Erasmus+“

„Erasmus+“ dažniausiai siejamas su akademinio 
jaunimo studijomis užsienyje, tačiau iš tiesų jau 
35 metus gyvuojanti programa yra kur kas plates-
nė. „Erasmus+“ apima visų amžiaus grupių – nuo 
darželinuko iki senjoro – mokymąsi ir skatina tai 
daryti visą gyvenimą ne tik formaliuoju būdu  – 
aukštosiose ar vidurinėse mokyklose – bet ir 
neformaliuoju būdu. 

1998-ais metais, kai Lietuva prisijungė prie pro-
gramos „Erasmus+“, šalies programos biudžetas 
siekė 30 tūkst. eurų, o 2021 m. jis jau didesnis 
nei 30 mln. eurų: „Tai ne tik tvarus, nė vieneriems 
metams nesustojęs finansinis instrumentas, bet ir 
labai reikalingas bei turintis didžiulį poveikį mūsų 
švietimo sistemai. Taip pat reikėtų nepamiršti ir to, 
kad programa visada turėjo labai stiprų vertybinį 
pamatą ir rėmė pagrindines humanistines idė-
jas – laisvę, žmogaus teises, demokratiją ir laisvą 
judėjimą“. Sakė Švietimo mainų paramos fondo 
direktorė Gražina Kaklauskienė. 

Didžiausias iššūkis įgyvendinant programą 
2021-aisiais buvo pandemijos padarinių programai 
suvaldymas. Nors pandemija kirto per „Erasmus+“ 
programos šaknis – mobilumą, laisvą žmonių 
judėjimą, tačiau jos tikrai nesustabdė. Kai tik prasidėjo 
pandemija, programa šiek tiek buvo sukaustyta, tačiau 
labai greitai buvo aišku, kad programa nebegali veikti 
pagal anksčiau numatytas taisykles ir reikalinga 
ieškoti naujų sprendimų. Pirmiausia buvo pakeistos, 
pritaikytos  finansinės taisyklės. Buvo koreguojama  
taip, kad dėl šios nenugalimos jėgos programos 
dalyviai nepatirtų finansinių nuostolių. Kitas svarbus 
pokytis – greitai pradėta įgyvendinti įvairaus pobūdžio 
virtualias mokymosi veiklas. Remiantis 2020 metų 
skaičiais, pirmaisiais pandeminiais metais įvyko 4,5 
tūkstančio mobilumų švietimo ir mokymo srityje 
(įskaičiuojant ir mišriuosius, kai dalis mokymosi vyksta 
kontaktiniu, o dalis virtualiuoju būdu). Palyginti su 
priešpandeminiais 2019 metais, tai sudarė 41 proc. – 
išlaikyta beveik pusė švietimo ir mokymo mobilumų.

Svarbu, kad per visus 35 metus  išliko pagrin-
dinis „Erasmus+“ principas – mokymasis visą 
gyvenimą. Pasibaigęs programos finansavimo 
etapas leidžia džiaugtis rezultatais. Naujajame 

„Erasmus+“ septynerių metų etape numatyti 
keli svarbiausi prioritetai – žaliasis „Eras-
mus+“, įtrauktis ir įvairovė bei skaitmenizacija, 
būtent pagal juos yra planuojamos veiklos ir 
keliami uždaviniai 2022 metams. 

35  

metus  

išliko pagrindinis 
„Erasmus+“ principas – 
mokymasis visą  
gyvenimą.
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Sporto rėmimo fondas

Tikslas

Didinti Lietuvos 
gyventojų fizinį 
aktyvumą.

Remiamos veiklų sritys

Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojami sporto projektai susiję su:

• sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu;

• sporto renginių organizavimu;

• kvalifikacijos tobulinimu;

• fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą;

• esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarką, Sporto rėmimo 
fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustato 
Lietuvos  Respublikos Vyriausybė.

Administravimas

• Sporto rėmimo fondo 1–4 veiklų srities 
projektus administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas (ŠMPF).

• Sporto rėmimo fondo 5 veiklų srities 
projektus administruoja Centrinė projektų 
valdymo agentūra (CPVA).

Finansavimas skiriamas konkurso būdu

SRF finansuojami projektai atrinkti konkurso 
būdu, paraiškas vertino nepriklausomi ekspertai 
ir vertintojai, po to – švietimo, mokslo ir sporto 
ministro sudaryta Sporto projektų komisija.

Keturių SRF sričių – sporto projektų, skirtų fizinio 
aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai 
įsigyti, sporto renginiams organizuoti, taip pat 
dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas sporto 
srityje kvalifikacijai tobulinti ir sporto informaci-
jai skleisti, – konkursus administruoja Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Švietimo 
mainų paramos fondas. Kvietimą projektams, 
skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba 
sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, 
priežiūrai ir remontui, – viešoji įstaiga Centrinė 
projektų valdymo agentūra.

Sporto rėmimo fondas – tai valstybės lėšos, kuriomis remiami sporto projektai, skatinantys Lietuvos 
gyventojų fizinį aktyvumą. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, sporto projektams 
įgyvendinti skiriamos lėšos iš faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką. 
Mažiausiai 10 proc. Sporto rėmimo fondo biudžeto skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems 
projektams įgyvendinti.

Sporto rėmimo fondo veiklos apžvalga
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2021 metų kvietimo teikti  
paraiškas rezultatų apžvalga

• 2021 metų Sporto rėmimo fondo (SRF) 
kvietimo lėšos – daugiau nei 220-čiai 
sporto projektui padalyti 15 mln. 
eurų. Finansavimą gavę projektai bus 
įgyvendinami 2021–2025 m. Tikslas – 
įtikinti judėjimo nauda.

• Beveik 5,3 mln. eurų paskirstyti 73 
sporto projektams, skirtiems fizinio 
aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio 
aktyvumo plėtrą. Finansavimą gavusių 
projektų rengėjų planuose labai įvairios 
fizinio aktyvumo veiklos: nuo šokio iki ledo 
ritulio, veiklų darželinukams ar senjorams. 
Daugumos projektų tikslas – kviesti 
visuomenę ar konkrečias bendruomenes 
būti fiziškai aktyviems, pabrėžiant judėjimo 
svarbą fizinei ir psichinei sveikatai, 
populiarinant sveiką gyvenseną.

• Išskirtini tie projektai, kurie ne tik skatina 
fizinį aktyvumą, bet ir yra orientuoti į 
socialiai jautrias visuomenės grupes.  
Vienas tokių – Kyokushin karate mokyklos 
„OYAMA“ projektas „Karate draugai“, 
kuriam įgyvendinti iš SRF skirti daugiau  
kaip 276 tūkst. eurų. 

• Panašių tikslų – „užkrėsti“ noru judėti, 
skelbti apie aktyvaus gyvenimo naudą – 
siekia ir daugiau nei 60-ies projektų, 
skirtų sporto renginiams organizuoti bei 
asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas 
sporto srityje, kvalifikacijai tobulini ir sporto 
informacijai skleisti, rengėjai. Iš SRF 2021 m. 
kvietimo šių dviejų grupių projektams buvo 
paskirstyti 3,2 mln. eurų.

• 3,7 mln. eurų iš SRF 2021 m. kvietimo pa-
skirstyti finansuoti 9 projektams, skirtiems 
esamų sporto paskirties pastatų arba sporto 
paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai 
ir remontui. Per ateinančius ketverius metus 
Panevėžyje bus įrengtas pripučiamas futbolo 
maniežas, atnaujintas Šiaulių „Saulėtekio“ 
gimnazijos sporto aikštynas, Ukmergės sta-
diono futbolo aikštė, Telšių miesto centrinis 
stadionas. Šiems projektams įgyvendinti skirta 
po 450 tūkst. eurų.

• Sporto inventoriui ir įrangai įsigyti skirtiems 
78-iems projektams iš SRF paskirstyti 
2,8 mln. eurų. Savo turimą sporto įrangą 
SRF lėšomis atnaujins ar papildys darželiai, 
mokyklos, bendruomenės.
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Valstybinių stipendijų programa – tai valstybės paramos programa, skirta remti Lietuvos 
Respublikos piliečių studijų ir akademinį mobilumą bei atvykstančių užsieniečių bei užsienio 
lietuvių studijų Lietuvoje mobilumą ir lituanistinį švietimą. 

Valstybinių stipendijų programa

ADMINISTRUOJAMOS VEIKLOS

ATVYKSTANTYS  
PROGRAMOS DALYVIAI

IŠVYKSTANTYS  
PROGRAMOS DALYVIAI

Lietuvių kalbos 
ir kultūros kursai 

užsieniečiams ir užsienio 
lietuviams

Kelionės išmokos, 
išvykstantiems pagal 

užsienio šalių valstybines 
mobilumo programas

Dalinės 
doktorantūros 

studijos tarptautinį 
pripažinimą pelniusiuose 

užsienio valstybių 
universitetuose 

Praktikos 
lituanistinėse 

mokyklose, lituanistikos 
centruose ir lietuvių 

bendruomenėse 

Parama užsienio 
dėstytojų vizitams 

Lietuvos aukštosiose 
mokyklose

Užsieniečių II-osios 
pakopos studijos 

Lietuvoje

Įvairių studijų krypčių 
dalinės ir lituanistinės 

studijos

Intensyvios neformalios 
lituanistinės studijos 

mokytojams

Puslapis www.stipendijos.lt

http://www.stipendijos.lt
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Išvykstamasis mobilumas

Veiklai skirtos lėšos (EUR)

777 720 

49 968

42 218

127 784

(1) Programos „Erasmus+“  aukštųjų mokyklų darbuotojų mobilumo projektai ir  
(2) tarptautinių veiklų finansavimas

Šiais projektais remiami:

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų dėstymo vizitai partnerinėje užsienio 
aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.  Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti 
vykdomas bet kurioje studijų srityje;

2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir administracijos personalo darbuotojų 
mokymosi vizitus partnerinėje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ar užsienio įmonėje. 

Kelionės išmokos išvykstantiems pagal valstybines mobilumo programas

Šioje veikloje skiriamos kelionės išmokos asmenims, gavusiems kitų šalių valstybines 
stipendijas, skirtas Lietuvai, jei vykstama pagal vyriausybiniu lygmeniu siūlomų stipendijų 
programas, apie kurias informacija skelbiama www.stipendijos.lt 

Dalinės magistrantūros ir doktorantūros studijos išvykstantiems

Šioje veikloje skiriama parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantams ir 
doktorantams, kurie vyksta į dalines studijas tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio 
valstybių universitetuose.

Tarptautinės praktikos užsienio lituanistinėse švietimo įstaigose ir bendruomenėse 

Užsienio lietuviams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, yra sudaryta 
galimybė mokytis intensyviose neformaliose lituanistinėse studijose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Šia veikla skatinama lituanistikos plėtra užsienyje ir siekiama stiprinti ryšius su 
užsienio lietuviais.
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Atvykstamasis mobilumas

Veiklai skirtos lėšos (EUR)

216 500 

71 000 

218 314 

57 000 
255 317 

687 683 

29 000

Dalinės studijos atvykstantiems

Ši veikla skirta iš užsienio atvykstantiems asmenims, siekiantiems įgyti atitinkamų žinių ir gebėjimų studijuojant 
Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dalinės lituanistinės studijos atvykstantiems

Ši veikla skirta iš užsienio atvykstantiems asmenims, siekiantiems įgyti atitinkamų žinių ir gebėjimų studijuojant 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ši veikla taip pat prisideda prie lituanistikos plėtros užsienyje.

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai atvykstantiems

Ši veikla skirta užsieniečiams , atvykstantiems į lietuvių kalbos ir kultūros kursus Lietuvos aukštosiose mokyklo-
se, atrinktose organizuoti šiuos kursus. Šia veikla prisidedama prie lituanistikos plėtros užsienyje.

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai atvykstantiems užsienio lietuviams

Ši veikla skirta užsienio lietuviams , atvykstantiems į lietuvių kalbos ir kultūros kursus Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, atrinktose organizuoti šiuos kursus. Šia veikla prisidedama prie lituanistikos plėtros užsienyje ir 
siekiama stiprinti ryšius su užsienio lietuviais.

Atvykstančių užsienio dėstytojų vizitai

Ši veikla skirta skatinti aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio šalių pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose 
mokyklose.

Pilnos magistrantūros studijos atvykstantiems

Ši veikla skirta teikti paramą užsieniečiams, priimtiems į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų 
programas Lietuvos aukštosiose mokyklose.    

Lituanistinės studijos atvykstantiems mokytojams

Užsienio lietuviams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, yra sudaryta galimybė mokytis inten-
syviose neformaliose lituanistinėse studijose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Šia veikla skatinama lituanistikos 
plėtra užsienyje ir siekiama stiprinti ryšius su užsienio lietuviais.
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Bendra veiklų apžvalga



[18]

STRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra („Study in Lithuania“)

Laikotarpis 
2016-12-30–2023-09-01 

Biudžetas
13 725 301,85 EUR 

Veiklos rezultatai

Parodos
Per metus įvyko  
 

9 
parodos: 1 fizinė 
(spalio mėn. Kyjive, 
Ukrainoje) ir 8 virtualios. 

Praėjusiais metais svetainėje įdiegtas papildoma funk-
cija – „Facebook Messenger“ įskiepis, leidžiantis su-
interesuotiems užsienio studentams greičiau pasiekti 
projekto komandą ir paklausti jiems rūpimų klausimų. 
Susisiekti tapo labai lengva. Per parą gaunama apie 
40 žinučių per dieną (t.y. po 280 per savaitę, arba 
1520 per mėnesį). Todėl įdiegtas chatbot‘as – įrankis, 
padedantis suinteresuotam studentui iš užsienio kelių 
pelės klavišų paspaudimu gauti reikalingą informaciją. 
Šis būdas leidžia greitai ir kokybiškai atsakyti dides-
niam interesantų kiekiui.

Svetainės lankomumas

5 populiariausios studijų programos, kurias suradę  
www.studyin.lt užsienio studentai domėjosi plačiau,  
aukštosios mokyklos tinklapyje:  

Daugiausia www.studyin.lt aplankė 
iš šių valstybių:

1. Azerbaidžanas
2. Ukraina
3. Indija
4. Uzbekistanas
5. Sakartvelas

Tinklapio  
lankytojų skaičius

135,176
(+100%)

Puslapių  
peržiūrų skaičius

1737
(+82,70%)

1. Intensyvūs anglų kalbos kursai, Kauno technologijos universitetas

2. Medicina, bakalauro studijos, Vilniaus universitetas

3. Buhalterija, bakalauro studijos, Utenos Kolegija

4. Slauga, bakalauro studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

5. Sociologijos magistro studijos, Vytauto Didžiojo universitetas

Puslapis  
www.studyin.lt  

http://www.studyin.lt
http://www.studyin.lt
http://www.studyin.lt
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„Tobulėk. Auk.  
Pažink. Kurk.  
(TAPK 2)“

Laikotarpis
2019-01-01–2022-08-31 

Biudžetas
2 884 837,15 EUR 

2021 m. įgyvendinta  

31 
unikali vasaros  

stovyklų programa. 

Stovyklose dalyvavo  

3200 vaikų 
iš jų: 
 

315  
vaikų iš socialiai 
remiamų šeimų.

51 
vaikas iš užsienio lietuvių 
šeimų, gyvenančių ne 
Lietuvoje.

47  
vaikai, turintys 
negalią.

Puslapis  
www.tapk.lt 

http://www.tapk.lt
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PROJEKTŲ VEIKLOS REZULTATAI
Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“

Tikslai
• Bendros Šiaurės–Baltijos 

šalių švietimo erdvės 
kūrimas;

• Inovatyvių produktų, procesų 
sklaida švietime;

• Šiaurės šalių kalbų sklaida, 
bendro supratimo apie 
Šiaurės–Baltijos šalių kalbas 
ir kultūrą didinimas.

Bendras  
sėkmės  
rodiklis  

 
  75 %

Laikotarpis 
2021-01-01–2021-12-31 

Biudžetas 
33 478,18 EUR

Paraiškos

„Nordplus 
Junior“

29 26

„Nordplus 
Adult“

51 28

„Nordplus 
Higher 

Education“

46 39

„Nordplus 
Horizontal“

18 15

„Nordplus 
Languages“

2 1

Paprogramės

Gauta Finansuota

Tai Šiaurės ministrų tarybos programa, skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui 
švietimo srityje. Programa „Nordplus“ siūlo įvairias veiklas ikimokyklinio ugdymo insti-
tucijoms, mokykloms, aukštosioms mokykloms ir suaugusiųjų švietimo institucijoms.

Iš viso: gauta 146, finansuota 109

Programoje „Nordplus“ dalyvauja: 
Lietuva, Latvija, Estija, Danija, 
Islandija, Norvegija, Švedija,  
Suomija, Grenlandija, Farerų salos 
ir Alandų salos.

Puslapis  
www.nordplus.lt

http://www.nordplus.lt
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„eTwinning“ 

Rodikliai

Programos „eTwinning“ rezulta-
tai Lietuvoje 2021 m. 

Lietuvos mokyklose  
2021 m. registruota  

1180  
projektų. 

Iš jų  
60 – mokyklos viduje,  
142 – nacionaliniai,  
1038 – tarptautiniai. 

 „eTwinning“ platformoje  
registruotas  

 
 271  

programos „Erasmus+“  
projektas.

Augantis „eTwinning“ projektuose 
dalyvaujančių institucijų ir asmenų skaičius:

Temos
• Nuolatinės „etwinning“ 

temos: pamatinės 
vertybės ir pilietiškumas, 
skaitmeninis mokymasis. 

• „Etwinning“ 2021 m. 
Tema – medijų 
raštingumas ir 
dezinformacija. Šia 
tema skatinta įgyvendinti 
projektus, vyko 
komunikacinės veiklos.

• Fondas organizavo 
nuotolinius mokymus 
dezinformacijos tema.

Laikotarpis
2019-01-01–2022-03-31 

Biudžetas 
740 677,50 EUR

9894  
projektai

13448  
mokytojai

1985  
mokyklos

47,82 %
naujų vartotojų įsitraukė 

į projektus 2021 m.

80,64 %
 užsiregistravusių  

vartotojų teko  
po 1 projektą.

44,49 %
 projektų suteiktas 

nacionalinis kokybės 
ženklelis.

Puslapis  
www.etwinning.lt

http://www.etwinning.lt
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Ženkleliai, konkursai, apdovanojimai

Nacionalinį konkursą „Geriausias Lietuvos 
„eTwinning“ projektas 2021“ laimėjo 16 projektų 
ir juos kūrusių mokytojų. Mokytojai varžėsi 
keturiose skirtingose mokinių amžiaus kategorijose 
bei papildomose kategorijose: dezinformacija ir 
skaitmeninis raštingumas, metų debiutas, programų 
„eTwinning“ ir „Erasmus+“ sinergija, „eTwinning“ 
ambasadorių projektai.

Dotacijų konkursas
Fondas 2021 m. inicijavo projektų konkursą, skirtą 
paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių 
programoje „eTwinning“, profesinį tobulėjimą ir 
geresnį „eTwinning“ panaudojimą nuotoliniam ir 
mišriam mokymuisi. 

Mokymai, renginiai
„Etwinning“ ambasadorių organizuoti renginiai: 
 
 

 

68  
Internetiniai / nuotoliniai seminarai 

5  
Regioniniai seminarai 

1  
Mišrus seminaras

Iš viso vyko  

74 renginiai,  
juose dalyvavo  

1612 mokytojų. 

Nacionaliniuose „eTwinning“  
apdovanojimuose dalyvavo  

148  
pedagogai ir švietimo įstaigų vadovai. 

175  
pedagogai dalyvavo „eTwinning“ nuotolinių 

mokymų cikle, skirtame gavusiems NKŽ 
metų pabaigoje.

Konkursui buvo pateiktos  

26 paraiškos  
iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų  

(darželių, progimnazijų,  
mokyklų ir gimnazijų),  

finansuota  
 
 
 
 
 

20 projektų,  
 
 
 
 
 

biudžetas –  

96 290,93 Eur.

Nacionaliniai 
kokybės 

ženkleliai –  

480  
 
 

Europiniai 
kokybės 

ženkleliai –  

210 
 
 

„eTwinning“ 
mokykla“ 

ženklelis –  

28 
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Ambasadoriai, mentoriai
„eTwinning“ ambasadoriai – patyrę ir entuziazmo kupini mokytojai, 
vykdantys „eTwinning“ projektus, padedantys „eTwinning“ dalyviams 
spręsti pedagogines ir technines problemas bei organizuojantys mo-
kymus gyvai ir internetu. 
 
 
 

 
2021 m. Lietuvos „eTwinning“  
ambasadorių ir mentorių tinkle  

 
10  

Lietuvos regionų veikė  
 

13  
ambasadorių ir  

 
17  

mentorių. 

Leidiniai
Parengtas ir publikuotas el. leidinys  
„Projektų vadyba švietimo ir sporto projektams“.

Seminarai užsienyje
 
 
 
 
 
 

15-oje  
nuotoliniuose tarptautiniuose  

profesinio tobulėjimo seminaruose  
užsienyje dalyvavo 

 
 51 dalyvis  

iš Lietuvos.

https://www.etwinning.lt/wp-content/uploads/2022/01/Leidinys_Projektu-vadyba_internetui.pdf
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„Epale“

Platformos statistika 

Apdovanojimai

6 geriausiems „Epale“ suaugusiųjų 
švietėjams suteiktas „Epale“ 
andragogo vardas ir sertifikatai.

Sklaida 
 
 

4  
nacionaliniai „Epale“  

naujienlaiškiai; 

3  
radijo laidos suaugusiųjų  

švietimo tematika;

4  
straipsniai nacionaliniame  

portale „15min.lt”;

4  
vaizdo reportažai apie sėkmingus  
suaugusiųjų švietimo projektus.

 
 
 
 

Aktyvus, įtraukiantis lietuviškas  
„Epale“ FB puslapis,  
turintis daugiau nei  

19,6 tūkst.  
sekėjų.

Laikotarpis 
2019-01-01–2022-03-31 

Biudžetas 
364 312 EUR

U. Neniškytės paskaitos 

Suorganizuotos 4 nemokamos 
virtualios neuromokslininkės 
Urtės Neniškytės paskaitos 
„Epale“ bendruomenei.

naujų registruotų 
vartotojų „Epale“ 

platformoje:  

912  
 

(iš viso:  

3769).

50  
išverstų šaltinių 

platformai (straipsniai, 
metodinė medžiaga, 
tinklaraščių įrašai, 

informaciniai 
biuleteniai, techniniai 
vertimai platformai, 

naujienlaiškio įrašai).

„Epale“ platformoje 
paskelbti  

286  
skirtingo turinio 

tekstai.

Paskelbtos  

4  
Lietuvos 

suaugusiųjų 
švietėjų istorijos 
bendroje Europos 

iniciatyvoje 
„Bendruomenių 

istorijos“.

Puslapis  
https://epale.ec.europa.eu/lt

https://epale.ec.europa.eu/lt


[25]

Laikotarpis
2021-04-01–2023-12-31 

Biudžetas
203 600,00 EUR

„Euroguidance“

Ambasadoriai 
Veiklą projekte pradėjo 
 
  4  
ambasadoriai. 

Leidiniai
Parengti 3 metodiniai leidiniai:

• Karjeros specialistams, dirbantiems su 
9–12 kl. Mokiniais, „Karjeros pamokos“; 

• Pradinių klasių mokytojams „Idėjos ugdymo 
karjerai pamokoms ir veikloms“;

• Vadovas tėvams „Vaikas pasirinkimų kelyje“.

Straipsniai
Parengta ir publikuota 14 straipsnių ir naujienų 
www.euroguidance.lt. 

Facebook grupė

Plėtojama aktyvi karjeros 
konsultantų grupė „Karjeros 
konsultantai | EUROGUIDANCE“ 
„Facebooke“ –  
 

568 nariai  
(+160 narių per metus).

2021 m. pateikta ir finansuota bendra  
„Europass–Euroguidance“ projektų paraiška.

Puslapis  
www.euroguidance.lt

http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Karjeros-pamokos_9-12kl_A4-3_galutinis.pdf
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Idejos-pamokoms-karjerai_1-4kl_A4-3.pdf
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Idejos-pamokoms-karjerai_1-4kl_A4-3.pdf
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/VaikasZpasirinkimuZkelyje-A4-2.pdf
http://www.euroguidance.lt
http://www.euroguidance.lt
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„Europass“

Konsultantai
Veiklą pradėjo  
 
 2  
„Europass“  
konsultantai.

Sklaida
• Įrengta Lietuvos valstybės CV 

ekspozicija Valstybės pažinimo 
centre.

• „Europass Lietuva“ „Facebook“ 
paskyroje vyko 3 gyvos 
transliacijos-pokalbiai darbo 
paieškos tematika. 

• 2 straipsniai publikuoti 
nacionaliniame naujienų 
portale „15min.lt“:
• „Kaip parengti gyvenimo 

aprašymą, kuris taptų bilietu 
į darbo pokalbį?”

• „Išbandymas darbo pokalbiu: 
kokiems klausimams ruoštis, 
ko neverta slėpti, kas yra 

„herojaus poza?“
• Pristatytas pranešimas apie 

„Europass“ skaitmeninius 
kredencialus Suaugusiųjų 
švietimo savaitės renginyje. 

Laikotarpis
2021-04-01–2023-12-31 

Biudžetas
239 250 EUR

2021 m. pateikta ir finansuota bendra  
„Europass–Euroguidance“ projektų paraiška.

Puslapis  
www.europass.lt 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kaip-parengti-gyvenimo-aprasyma-kuris-taptu-bilietu-i-darbo-pokalbi-233-1471058
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kaip-parengti-gyvenimo-aprasyma-kuris-taptu-bilietu-i-darbo-pokalbi-233-1471058
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kaip-parengti-gyvenimo-aprasyma-kuris-taptu-bilietu-i-darbo-pokalbi-233-1471058
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/isbandymas-darbo-pokalbiu-kokiems-klausimams-ruostis-ko-neverta-slepti-kas-yra-herojaus-poza-233-1474840
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/isbandymas-darbo-pokalbiu-kokiems-klausimams-ruostis-ko-neverta-slepti-kas-yra-herojaus-poza-233-1474840
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/isbandymas-darbo-pokalbiu-kokiems-klausimams-ruostis-ko-neverta-slepti-kas-yra-herojaus-poza-233-1474840
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/isbandymas-darbo-pokalbiu-kokiems-klausimams-ruostis-ko-neverta-slepti-kas-yra-herojaus-poza-233-1474840
http://www.europass.lt
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PROMET

Ekspertai
suburtas nacionalinis profesinio mokymo 
ekspertų (PROMET) tinklas, kurio nariais yra  

7 ekspertai. 

Leidiniai
• Profesinio mokymo 

įrankių aprašas.
• Profesinio 

mokymo įrankiai ir 
rekomendacijos jų 
panaudojimui. 

Sklaida
• Radijo laida „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 

tema „Kaip į mokyklos nacionalines ir tarptautines 
veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius žmones?“

• Straipsnis „Kas lemia pokyčius profesiniame mokyme 
ir ko vertėtų mokytis ateityje?“ nacionaliniame 
naujienų portale „15min.lt“. 

• 2 nacionaliniai naujienlaiškiai.

Laikotarpis 
2021-01-01–2021-12-31 

Biudžetas 
39 048 EUR

2021 m. pateikta ir finansuota bendra  
„Europass–Euroguidance“ projektų paraiška.

https://www.smpf.lt/lt/projektai/vykstantys-projektai/profesinio-mokymo-ekspertu-tinklas-promet/promet-ekspertai/
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/12/Profesinio-mokymo-irankiu-aprasas.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2021/12/PROMET-infografikas.pdf
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/kaip-i-mokyklos-nacionalines-ir-tarptautines-veiklas-itraukti-maziau-galimybiu-turincius-zmones?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/kaip-i-mokyklos-nacionalines-ir-tarptautines-veiklas-itraukti-maziau-galimybiu-turincius-zmones?video=1
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kas-lemia-pokycius-profesiniame-mokyme-ir-ko-vertetu-mokytis-ateityje-233-1606876
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kas-lemia-pokycius-profesiniame-mokyme-ir-ko-vertetu-mokytis-ateityje-233-1606876
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SKLAIDA
Renginių analizė

RENGINIŲ DALYVIŲ SKAIČIUS

Prastai –  

2 %  
dalyvių. 

Faktiškai įvykę renginiai –  
 
 128

Planuoti renginiai –  
 
 152

Planuojamas dalyvių skaičius – 
 
  4662

Faktinis dalyvių skaičius – 
 
  4797

RENGINIO TIPAS

Išvykstamieji renginiai –  
 
 2

Posėdžiai –  
 
 11 

Virtualūs seminarai –  
 
 49

Seminarai –  
 
 4

Konferencijos –  
 
 7 

Parodos –  
 
 12

RENGINIŲ VERTINIMAS

Puikiai –  
 
 83 %  

dalyvių.

Labai gerai –  
 
 7 %  

dalyvių.

Gerai –  

4 %  
dalyvių.

Vidutiniškai –  

4 % 
dalyvių.
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Administruojamų svetainių ir socialinių tinklų apžvalga

Švietimo mainų paramos fondas administruoja 10 interneto svetainių ir 6 socialinių tinklų paskyras.

SOCIALINIAI TINKLAI

„Erasmus+“
Įsitraukimas 
(paspaudimai, komen-
tarai, pasidalinimai, 
„Like“ ir kt.)

Fanų skaičius:  

+255 
(reklama nenaudota)

Pasiekiamumas 
Kiek žmonių pamatė 
turinį (bendrai)

11242
1785

+530 % +3 % +19 %Pokytis

9165
70066

9420

9420

„Europass“
Įsitraukimas 
(paspaudimai, komen-
tarai, pasidalinimai, 
„Like“ ir kt.)

Fanų skaičius:  

+937 
(reklama tik daliai 
laikotarpio, vėliau 
atsisakyta)

Pasiekiamumas* 
Kiek žmonių pamatė 
turinį (bendrai)

37263

15355

+143 % +12 % -51 %Pokytis

7492

1718374

8428

835313

„Study in Lithuania“
Įsitraukimas 
(paspaudimai, komen-
tarai, pasidalinimai, 
„Like“ ir kt.)

Fanų skaičius:  

+1063 
(naudojant reklamą)

Pasiekiamumas 
Kiek žmonių pamatė 
turinį (bendrai)

89737

7806

+1050 % +9 % +3 %Pokytis

6437

3185049

7500

3295379

2021 m. 2020 m.

* 2020 buvo organizuota papildoma digital viešinimo kampanija – naujos plat-
formos promo su išorės tiekėjais. Todėl -51 proc. pokytis daugiau formalus.

Sporto rėmimo fondas

Paskyra startavo 2021 m. pabaigoje.

„Epale“
Įsitraukimas 
(paspaudimai, komen-
tarai, pasidalinimai, 
„Like“ ir kt.)

Fanų skaičius: 

+3643 
(naudojant reklamą)

Pasiekiamumas* 
Kiek žmonių pamatė 
turinį (bendrai)

75619

24362

+210 % +26 % +314 %Pokytis

14094

472709

17818

1959038

„eTwinning“
Įsitraukimas 
(paspaudimai, komen-
tarai, pasidalinimai, 
„Like“ ir kt.)

Fanų skaičius:  

+1455 
(naudojant reklamą)

Pasiekiamumas 
Kiek žmonių pamatė 
turinį (bendrai)

64569

43704

+48 % +15 % +21 %Pokytis

9956

877158

11443
10648

* Prie rodiklių kilimo prisidėjo žinomo asmens – 
Urtės Neniškytės LIVE pasakaitos.

1475 
sekėjai.

Unikalūs 
žmonės, kurie 

perskaitė/
susidomėjo 

paskelbtomis 
žinutėmis – 

87 910. 

72 % 
auditorijos 

sudaro 
moterys,  

28 %  
vyrai. 
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www.smpf.lt 

Vartoto ja i :  
28 200

Sesi jos :  
52 444

Perž iūros :  
143 987

www.etwinning.lt 

Vartoto ja i :  
16 229

Sesi jos :  
24 623

Perž iūros :  
55 451

www.europass.lt 

Vartoto ja i :  
51 100

Sesi jos :  
75 923

Perž iūros :  
169 784

www.nordplus.lt 

Vartoto ja i :  
4 303

Sesi jos :  
6 596

Perž iūros :  
16 689

www.tapk.lt 

Vartoto ja i :  
8 327

Sesi jos :  
11 604

Perž iūros :  
51 519

www.stipendijos.lt 

Vartoto ja i :  
30 553

Sesi jos :  
42 493

Perž iūros :  
63 452

www.euroguidance.lt 

Vartoto ja i :  
52 079

Sesi jos :  
74 461

Perž iūros :  
210 450

Interneto svetainių apžvalga

www.studyin.lt 

Vartoto ja i :  
135 176

Sesi jos :  
206 629

Perž iūros :  
1 737 773

www.erasmus-plius.lt 

Vartoto ja i :  
36 033

Sesi jos :  
79 031

Perž iūros :  
194 824

http://www.smpf.lt
http://www.etwinning.lt
http://www.europass.lt
http://www.nordplus.lt
http://www.tapk.lt
http://www.stipendijos.lt
http://www.euroguidance.lt
http://www.studyin.lt
http://www.erasmus-plius.lt
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Viešinimo veiklos

VIRTUALUS PAŽINTINIS VIZITAS  
„PAPERLESS=GREEN“  
(2021 06 16-17)

Suorganizuotas virtualus pažintinis vizitas buvo 
skirtas „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms, 
siekiant viešinti žaliąjį prioritetą ir dalintis 
gerąja nacionalinių agentūrų patirtimi tvarumo 
srityje. Pažintinis vizitas organizuotas bendra-
darbiaujant su Estijos ir Suomijos nacionalinė-
mis agentūromis.

Susitikime dalyvavo  

66 dalyviai  
iš  

21 šalies,  
Švietimo mainų paramos fondas pasidalijo 

gerąja patirtimi apie veiklos administravimą 
nenaudojant popieriaus. 

BALTIJOS ŠALIŲ NACIONALINIŲ „ERASMUS+“ AGENTŪRŲ VADOVŲ SUSITIKIMAS (2021 09 05-07)

Palangoje įvykęs susitikimas subūrė Lietuvos, Latvi-
jos, Estijos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų vado-
vus ir programinių skyrių vadovus. Jo metu pasidalin-
ta aktualia informacija apie agentūrų veiklos planus, 

strategijas, vykstančius struktūrinius pokyčius. Darbo 
sektorinėse grupėse metu išgrynintos sritys ir kon-
kretūs pasiūlymai, kur Baltijos šalys galėtų strategiš-
kai bendradarbiauti. 
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„Erasmus+“ bėgimas  
(2021 09 12)

2021 m. „Erasmus+“ komanda, sudaryta iš 500 
mėlynais marškinėliais apsivilkusių programos 
dalyvių iš visos Lietuvos, sėkmingai įveikė 5 km 
bėgimo atstumą. 

„Erasmus+“ programoje dalyvaujančių institucijų atsto-
vai, dėstytojai, mokytojai, administracijos darbuotojai 
ir  tarptautiniuose mainuose, stažuotėse dalyvaujantys 
studentai susibūrė 5 km bėgimui tam, kad primintų apie 
milžinišką tarptautinių programų kuriamą naudą visuo-
menei, ir primintų, kad pandemijos kontekste nesustojo 
nei gyvenimas, nei „Erasmus+“ veikla.  
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Su „Erasmus+“ komanda bėgo 
atstovai iš 51 „Erasmus+“ projektus 
Lietuvoje įgyvendinančios instituci-
jos. „Erasmus+“ komandą treniravo 
ir į priekį vedė olimpietė, bėgikė, 
daugkartinė Lietuvos čempionė 
Vaida Žūsinaitė-Nekrošienė.
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ŠMPF kokybės  
apdovanojimų renginys  
(2021 09 30)

2021 m. rugsėjo 30 d. atvirame naujos kultū-
rinės erdvės „Lukiškių kalėjimas 2.0“ kieme 
įvyko kasmetinis Švietimo mainų paramos 
fondo šventinis „Kokybės konkurso“ apdova-
nojimų renginys.

Jau keturioliktą kartą vykstančiame renginyje 
Švietimo mainų paramos fondas apdovanojo ko-
kybiškiausius „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektus 
įgyvendinusias institucijas ir kitų veiklų dalyvius bei 
partnerius. Antrus metus iš eilės buvo apdovano-
jami kokybiškiausi Sporto rėmimo fondo projektai. 
Šiemet pirmąkart apdovanojimo sulaukė tvariausi ir 
gamtai draugiškiausi projektai bei tie, kurie sti-
priausiai skatina įtrauktį ir skaitmenizaciją. Taip pat 
buvo teikiamos padėkos „Erasmus+“ ir valstybinių 
stipendijų programas įgyvendinusioms institucijoms 
už jų ryžtą, drąsą ir pastangas COVID-19 pandemijos 
metu, bei įteikiami sertifikatai Europos inovatyvaus 
mokymo apdovanojimų nominantams.

Susirinkusius svečius pasveikino Švietimo mainų 
paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė. Savo patir-
timi, ir įkvėpimu dalinosi paralimpinių žaidynių čem-

pionas ir dabartinis Lietuvos paralimpinio komiteto 
prezidentas Mindaugas Bilius. Įžvalgų apie įtrauktį 
ir atskirtį nepagailėjo su nuteistais asmenimis šiuo 
metu dirbanti organizacijos „Caritas“ atstovė Aistė 
Natkevičiūtė. Apie tvarumą žinią skleidė „Kūrybos 
kampo 360“ įkūrėjas, tvaraus vartojimo šalininkas, 

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ambasa-
dorius Giedrius Bučas. Skaitmeninių švietimo techno-
logijų vystytojo Lietuvoje patirtimi dalinosi globalios 
internetinių mokymų platformos „BitDegree“ įkūrėjas 
Danielius Stasiulis.
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„Erasmus+“ SIENA: niekada nevėlu (Spalis)
Vilniaus stoties rajone praeiviams nuo 
2021 m. rudens akį merkia beveik 
15-os metrų atjaunėjęs Einšteinas. 
Ryškiomis spalvomis ant gyvenamo-
jo namo sienos suspindęs piešinys, 
pavadintas „Erasmus+ SIENA: nieka-
da nevėlu____“, kviečia kiekvieną 
pamatyti savo galimybę ir pasinaudoti 
tarptautine švietimo mainų patirtimi 
nepaisant amžiaus, lyties, socialinio 
statuso ar turimo išsilavinimo. 

Kūrinio idėjos autorius ir įgyvendinto-
jas menininkas, pasivadinęs pseudo-
nimu Ettoja, teikdamas savo eskizą 
idėjų konkursui  „Erasmus+ SIENA“, 
siekė ir įsimintinumo, ir įvairovės. „Šio 

kūrinio mintis dvejopa – iš personažo 
kūno galima spręsti, kad tai – keliau-
jantis besimokantis jaunuolis, o pažiū-
rėjus į veidą atpažįstame Einšteiną, 
kuris primena – mokytis, tobulėti, at-
rasti save galima bet kuriame amžiuje. 
Kūrinio pavadinimas neužbaigtas 
tam, kad kiekvienas jį pamatęs galėtų 
vietoje brūkšnio įsirašyti žodį, tinkantį 
sau“, – pavadinimo prasmę atskleidė 
kūrinio autorius Ettoja. 

Kūrinys „Erasmus+ SIENA: niekada 
nevėlu____“ yra bendras programos 

„Erasmus+“ ir „Open Gallery“ bendra-
darbiavimo rezultatas. 
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Naujojo „Erasmus+“ etapo konferencija (2021 10 18)
2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ 
etapas, kuris truks iki 2027-ųjų. Per ateinančius sep-
tynerius metus daug dėmesio bus skiriama žaliajam 
kursui, įtraukčiai ir skaitmenizacijai. Atidarymo ren-
ginį sudarė dvi dalys: ryte vykusi drauge su jaunimo 
srities agentūra organizuota spaudos konferencija ir 
atidarymo renginys popiet. 

„Erasmus+“ naujojo etapo atidarymo konferencijoje 
siekta apžvelgti, kokie yra ankstesnio programos 
etapo rezultatai, pristatyti, kokias naujas galimybes 

siūlo programa, diskutuoti, kaip atrodys „Erasmus+“ 
projektai atsigavimo nuo pasaulį sukausčiusios 
pandemijos laikotarpiu, atskleisti, kuo tarptautišku-
mas svarbus švietimo sektoriams ir kokį apčiuopiamą 
poveikį institucijoms palieka „Erasmus+“ projektai.

Konferencijos metu l. e. p. Europos Komisijos at-
stovybės Lietuvoje vadovė pristatė Europos padėtį 
šiandien ir ko tikėtis 2022-aisiais, Švietimo mainų 
paramos fondo stebėsenos koordinatorė apžvelgė, 
kaip „Erasmus+“ keitė švietimą Lietuvoje 2014–

2020 m., Švietimo mainų paramos fondo direkto-
riaus pavaduotoja pristatė programos „Erasmus+“ 
naujoves per artimiausius septynerius metus. 
Švietimo srities projektus įgyvendinančių institucijų 
atstovai pasidalijo patirtimi, ką jiems reiškia dalyva-
vimas programoje. 
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Paminėjimas žiniasklaidoje

ŠMPF ir administruojamos programos 2021 m. žiniasklaidoje paminėtos  

3411 kartus:

Sporto rėmimo fondas   
 
 1169

ŠMPF  
 
 744

„Erasmus+“  
 
 1374

Lietuvos valstybinės 
stipendijos  

 
 279

Studentai iš užsienio  
 
 220

„eTwinning“  
 
 86

„Europass“  
 
 49

„Epale“  
 
 17

TAPK  
 
 8

Suaugusiųjų švietimo 
bendruomenė  

 
 6

„Nordplus“  
 
 19



Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

www.smpf.lt

http://www.smpf.lt
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