NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR UŽIMTUMO PASLAUGAS
2018 METAIS TEIKIANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ VYKDOMOS PROGRAMOS

Institucijos
pavadinimas
Kelmės r. savivaldybės
suaugusiųjų mokymo
centras

Kelmės
rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras

Kontaktai

Vykdomos programos

Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė
Tel./faks. (8 427) 61 106
El. paštas kelmesmc@kelmesmc.lt
http://www.kelmesmc.lt

Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programa.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos.
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir mokymo bei
Trečiojo amžiaus universiteto programos:
„Bendrinės anglų kalbos pradinis žinių lygis
(A1,A2)“ 56 kontaktinės val.;
„Sėkminga vidinė komunikacija: raktas į efektyvią
ugdymo įstaigos veiklą“ 56 kontaktinės val.;
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kursai“ 60 val.;
„Vokiečių kalba pradedantiesiems“ 56 kontaktinės
val.;
„Vokiečių kalbos komunikacinių kompetencijų
ugdymas“ 56 kontaktinės val.;
„Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje
visuomenėje“ 98 kontaktinės val.;
„Šokių ir dramos studijos“ 96 kontaktinės val.;
„Suaugusiųjų ugdymas: tautinis tapatumas
literatūroje ir tautodailėje“ 72 kontaktinės val.
Pagal bendruomenės pageidavimą vykdomos
programos:
Kompiuterinio raštingumo pradmenų programa
(ECDL Base sertifikatas), 40 akad. val.;
Kompiuterinio raštingumo programa pažengusiems
(ECDL Standard sertifikatas turintiems Base
sertifikatą), 40 akad. val.;
Standartinė kompiuterinio raštingumo programa
(ECDL Standard sertifikatas), 60 akad. val.;
„Anglų kalbos komunikacinių kompetencijų
ugdymas (B1,B2 lygiu)“ 56 kontaktinės val.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro
vykdomo projekto „Suaugusiųjų vietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems bendrąsiais ir
pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V715-01-0002). Meninio ygdymo mokymai „Judesio
menas (šokis)“ 24 akad. val.
Panevėžio miesto švietimo centro projektas
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“, projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFAV-715-01-0002.
„Suaugusiųjų
neformaliojo
švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo ir projektų
rengimo mokymai savivaldybėse“ 32 kontaktinės
val.

Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė
Tel./faks. 8 (427) 52239
El. paštas: kelmesbiuras@zebra.lt
http://vsb.kelme.lt

Suaugusiųjų sveikatos stiprinimo programa:
Fizinio aktyvumo programa;
Sveikos mitybos programa;
Streso valdymo programa;
Savižudybių prevencijos programa;
Tuberkuliozės prevencijos programa;
Širdies kraujagyslių ir cukrinio diabeto rizikos
grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa;
Traumų ir griuvimų prevencijos programa;
Pozityvios tėvystės programa.

Kelmės
rajono
savivaldybės Žemaitės
viešoji biblioteka

Grafinio dizaino mokymai;
Filmavimo ir montavimo mokymai;
Grupiniai ir individualūs kompiuterinio raštingumo
mokymai (pradžiamokslis).
Vytauto Didžiojo g. 73, 86136 Kelmė
tel. (8 427) 61031
El. paštas
direkcija@kelmeszemaitesvb.lt
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/lt/

Kelmės
muziejus

krašto

Tytuvėnų
centras

piligrimų

Tytuvėnų
parkas

regioninis

Dvaro g. 15, 86111 Kelmė
tel. (8 427) 61 065
Faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com
http://www.kelmesmuziejus.lt

Edukaciniai užsiėmimai:
„Dvarininkai pasakoja apie dvarą ir jo papročius“;
„Kalėdiniai būrimai Kelmės dvaro rūsių
prietemoje“;
„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“;
„Kaip lietuviai prieš 100 metų gyveno“;
„Užgavėnių vaidinimai“;
„Atvelykio šventės papročiai“;
Audimo mokymo užsiėmimai;
„Lipdytinės keramikos paslaptys“;
„Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas
šiandienai: siuvimas“;
„Molio žiedimas“.

Maironio g. 2a, 86486 Tytuvėnai
Tel. +370 427 56223
Faks. +370 427 56223
El. paštas info@infotytuvenai.lt
http://www.infotytuvenai.lt

Edukaciniai užsiėmimai:
„Trys dievo dovanos ir kiti kvapai“;
„Piligrimų gira“;
„Su piligrimų rožiniu aplink pasaulį“;

Miško g. 3, 86472 Kelmės r.
Tel. 8 427 59031
El. paštas tytuvenurp@trp.lt
http://www.trp.lt

Edukaciniai užsiėmimai:
„Tamsos klajūnai“, „Bitė Ritė“, „Pyragas
paukšteliams“, „Mirgu margu margučiai“, „Vytinės
juostos gamyba“, „Be rankų namus pastato“,
„Piešiu gyvybės medį“, „Pirmyn į praeitį“.
Žaidimai:
„Aktyvus protas“, „Surask lobį!“, „Paskubėk ir
sudėk“, „Apie Tytuvėnų regioninį parką“.
Protmūšiai:
„Etnografiniai regionai“, „Piliakalniai“, „Vasario
16-oji“, „Saugomos teritorijos“.
Ekskursijos:
Lankytojų centre;
Miško muziejuje;
Giliaus ežero pažintiniu taku;
Akmenų rūžos pažintiniu taku;
Bridvaišio ežero slėpiniai;
Šiaulės apžvalgos bokšte ir apylinkėse.
Renginiai:
„Tytuvelo“ (priešpaskutinį vasaros šeštadienį);
Gervių palydos (rudenį, rugsėjo ir spalio
sandūroje).
Dviračių žygiai:

Tytuvėnų dviračių trasa;
Aplink Bridvaišio ežerą, užkopiant apžvalgos
bokštą;
Aplink Giliaus ežerą, aplankant Miško muziejų;
Pro durpynus ir Šiluvą.
Kražių
Motiejaus
Kazimiero Sarbievijaus
kultūros centras

Kolegijos g. 5, Kražiai, 86282 Kelmės
r.
Tel. (8 427) 58 148,
El. paštas kraziukc@kraziai.lt
http://www.kraziai.lt

Edukaciniai užsiėmimai:
„Žemaitiška vakaruški“;
„Žemaičių krikštas“.
Mėgėjų meno kolektyvai: įvairūs vokaliniai
ansambliai, dramos teatras, rankdarbių būrelis,
šokių kolektyvas.
Skaitytojų aptarnavimas, konsultavimas
bibliotekoje.

Šaukėnų kultūros
amatų centras

Kelmės
Lipeikos
mokykla

ir

Algirdo
menų

Kelmės
rajono
pedagoginė
psichologinė tarnyba

Kelmės
centras

Juodlės g. 2, Šaukėnų sen., 86386
Kelmės r.
Tel. (8 427) 56 788,
El. paštas kultura@saukenai.lt

kultūros

Etninės kultūros ir
tradicinių
amatų
skyrius

Edukacinės programos.

Neformaliojo suaugusiųjų muzikinio ugdymo
programa.
Neformaliojo suaugusiųjų dailės ugdymo programa.
Neformaliojo suaugusiųjų choreografinio ugdymo
programa.
Laisvės gynėjų a. 1, 86142 Kelmė
Telefonas: (8 427) 60 194
el. paštas
kelmesmenas@kelmesmenom.w3.lt
www.kelmesmenom.w3.lt
J. Janonio g. 11, Kelmė
Tel./faks. (8 427) 61 184
El. paštas. info@kelmesppt.lt
www.ppt.kelme.lm.lt

Tėvų, mokytojų individualus konsultavimas,
švietimas.
Efektyvios
tėvystės
kursų
organizavimas. Pranešimų, paskaitų skaitymas
suaugusiems. Tėvų savitarpio pagalbos grupių
vedimas.

Vytauto Didžiojo g. 73, 86136 Kelmė
Tel. (8 427) 60 066
www.kelmeskc.lt

Meno kolektyvai: liaudiška kapela „Kelmynė“, vyrų,
moterų vokaliniai ansambliai, šokių studija, folkloro
ansambliai, choras „Cantio“, muzikavimo grupė,
pučiamųjų orkestras, pagyvenusių šokių kolektyvas,
kūrybos klubas.

El. paštas folkloras@kelmeskc.lt

Žemaičių etnomuzikavimo kursai. Lipdytinės
keramikos galimybės, Audimo pradžiamokslis,
Tradicinės grafikos abėcėlė, Krapiniai, Lėlių
kūrimas, Tradiciniai valgiai, Edukacinės tradicinių
švenčių programos: Sukurkime Užgavėnių kaukę,
Kiaušinių marginimas raštu, Šiaudiniai žaisliukai,
Molinių varpelių lipdymas, Atviruko gamyba.

Kelmės
verslo
centras

turizmo ir
informacijos

Kelmės
profesinio
rengimo centras

Birutės g. 4, 86163 Kelmė
Tel. (8 427) 61 430
http://www.kelmevic.lt

Kelmės skyrius
J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė
Tel./faks. (8 427) 61 075

Tytuvėnų skyrius
Tel./faks. (8 427) 41 169

Verslumo gebėjimų ugdymas.
Konsultacijos:
verslo planavimo klausimais (verslo strategijos,
plano sudarymas; atskirų verslo proceso dalių planų
sudarymas; galimų verslo partnerių pasirinkimas;
verslo planavimo įrankių pasirinkimas ir kt.);
įmonės juridinės formos pasirinkimo ir įmonės
steigimo, registravimo klausimais (tinkamiausios
juridinės
formos
pasirinkimas;
mokestinių
prievolių, steigiant skirtingos formos įmones,
apibūdinimas; informacija apie įmonės įsteigimą,
registravimą, dokumentacijos parengimą ir kt.);
raštvedybos ir dokumentų tvarkymo klausimais
(dokumentų rengimas ir įforminimas; dokumentų
archyvavimas; raštvedybos organizavimas ir
kontrolė; dokumentų registravimas, patvirtinimas ir
pasirašymas ir kt.);
darbo teisė klausimais (darbo sutarčių sudarymas,
pranešimų (priėmimo į darbą / atleidimo į klausimą)
SODRAI teikimo tvarka ir kt);
sutarčių sudarymo klausimais (informacija apie
esminius sutarties punktus ir sąlygas, šalių
atsakomybę, sutarčių tvirtinimą ir kt.);
licencijų ir leidimų išdavimo klausimais (galiojantys
reikalavimai užsiimti tam tikra veikla; licencijų ir
leidimų išdavimo tvarka ir kt.);
finansų apskaitos klausimais (finansų apskaitos
vedimas, organizavimas, apskaitos sistemos
pasirinkimas, finansinių ataskaitų pateikimas;
informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius
finansinę apskaitą, ir kt.);
paramos verslui klausimais (piniginė parama verslui;
subsidijų, lengvatinių paskolų gavimo galimybės
pagal atitinkamą verslo sritį ir kt.);
verslo finansavimo klausimais (konsultacijos apie
verslo finansavimo sąlygas Lietuvoje, apie
galiojančias verslo plėtros, darbo jėgos finansavimo,
subsidijų programas bei priemones ir kt.);
rinkodaros klausimais (potencialių vartotojų ir jų
poreikių identifikavimas; rinkodaros priemonių
parinkimas; rinkodaros plano sudarymas; įmonės
įvaizdžio formavimas ir kt.);
individualios veiklos pagal verslo liudijimą / pažymą
vykdymo klausimais (veiklos tipo pasirinkimas;
mokesčių taikymas ir kt.);
naudojimosi elektroninėmis paslaugomis ir jų
valdymo klausimais (mokesčių deklaravimas;
elektroninių dokumentų teikimas SODRAI, Darbo
biržai, Regitrai ir kt.).
Mokymas pagal formaliojo profesinio mokymo
programas
(visa
informacija:
http://www.kprc.lt/programos.html).

El. paštas: info@kprc.lt,
www.kprc.lt

Šedbarų
pradinė
mokykla-daugiafunkcis
centras

Šedbarų k., Tytuvėnų apylinkių sen.,
Kelmės r.

Edukaciniai renginiai.

Tel. (8 427) 47247
El. paštas
sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com

Užvenčio
Šatrijos
Raganos
gimnazijos
Pašilėnų
universalus
daugiafunkcis centras

Jaunimo g. 2, Pašilėnų k.

Užvenčio
Šatrijos
Raganos
gimnazijos
Kolainių daugiafunkcis
centras

Kalno g. 11, Kolainių k., Užvenčio
sen., 86337, Kelmės r.

Seminarai, paskaitos ir susitikimai su specialistais.
Elektroninių paslaugų teikimas. Liaudies tradicijų
puoselėjimas rengiant šventes.
Edukaciniai užsiėmimai: „Kiemo dekoras iš
vytelių“, „Betono plastika“, kiti edukaciniai
renginiai.

Kražių
Žygimanto
Liauksmino
Pašilės
universalus
daugiafunkcis centras

Šilo g. 48, Pašilės mstl., 86314 Kelmės
r.

Edukaciniai renginiai. Seminarai ir susitikimai su
žemės ūkio specialistais.

Kelmės krašto
partnerystės vietos
veiklos grupė

Dariaus ir Girėno g. 2a, 86136 Kelmė

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai

Kelmės rajono vaiko ir
šeimos gerovės centras

Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių
sen., 86435, Kelmės r. sav.

Tel. (8 427) 46 439
El. paštas
dvaliene2@gmail.com

Edukaciniai užsiėmimai dekupažo technika,
margučių raštai vašku, Užgavėnių tradicijos,
mėgėjų meno kolektyvai – vaikinų ir moterų
vokaliniai ansambliai, šou parodijų grupė,
kompiuterinio raštingumo mokymai ir kitų e.
paslaugų suteikimas, stalo teniso, biliardo ir
treniruoklių naudojimas, seminarai ir susitikimai su
specialistais.

Tel. 8 (427) 51719,
el.p. kelmesvvg@gmail.com

Tel.: 8 636 06655
Mob.: +370 640 36953
El. paštas: administracija@vijurkai.lt
Interneto svetainė: www.vijurkai.lt

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir
konsultavimas.

Kelmės rajono
bendruomeniniai
šeimos namai

Birutės g. 9, Kelmė

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
(koordinatorė Rima
Bivainienė)

Kelmės jaunimo centras
J. Janonio g. 11, Kelmė
tel. 8 633 31 392

Mokymai tėvams.

Tel. 8 646 06 991
El. paštas gita.vaskelyte@gmail.com

Projektas „Atrask save“ (jaunimui nuo 15 iki 29 m.).

