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I. Narystė LSŠA 
 

Narių skaičius ir jo kaita 

Iš viso 2016 metais LSŠA sudėtyje buvo 36 nariai-juridiniai asmenys ir 113 individualių 

narių. 

 

2016 metais LSŠA nariais buvo priimti: 1 individualus asmuo (Kauno krašto Skyriuje) ir 2 

nariai-juridiniai asmenys (1 – Kauno krašto Skyriuje ir 1 – Panevėžio krašto Skyriuje). 

2016 m. balandžio 2 d. Vilniaus krašto Skyriaus nariui prof. Vincentui Dieniui suteiktas  

LSŠA Garbės nario vardas. 

 

2016 metais narystę LSŠA nutraukė: 

-  6 individualūs nariai (3- iš Panevėžio krašto Skyriaus, 1 – iš Vilniaus krašto Skyriaus ir 2 iš  

Klaipėdos krašto Skyriaus). Narystės nutraukimo pagrindas: savo prašymu – 4 nariai, dėl nario 

mokesčio nemokėjimo - 2 nariai. 

- 2 nariai – juridiniai asmenys (1 savo prašymu– iš Vilniaus krašto Skyriaus, 1 dėl įstaigos 

uždarymo – iš Alytaus krašto Skyriaus).  

 

Narystės puoselėjimas 

LSŠA tarpininkavo, kad LSŠA nariai galėtų dalyvauti: 

- 2016 m. birželio 28 - 29 d. Briuselyje vykusioje EAEA Generalinėje Asamblėjoje. Joje 

dalyvavo LSŠA Valdybos narė Genutė Gedvilienė. 

- 2016 m. birželio 10-11 d. Baltijos jūros valstybių Forume Gdanske (Lenkija). Jame 

dalyvavo Vilija Lukošūnienė, Daiva Malinauskienė, Rasa Kučinskienė (plačiau apie Forumą žr. 

V.Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje). 

- 2016 m. birželio 27 – 29 d. Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje. Joje dalyvavo 8 

LSŠA narių (dvi Sveikatos priežiūros ir formacijos darbuotojų kompetencijų centro 

atstovės, V. Lukošūnienė. D.Cymbaliuk, D. Stunžėnienė, R. Kučinskienė, A.Taunytė, 

N.Matuševa) 

 

Biuro darbuotojos, valdybos ir kiti aktyvūs nariai dalyvauja LSŠA narių konferencijose, 

forumuose, reprezentaciniuose renginiuose: 

 Utenos kolegijos jubiliejiniame renginyje ir konferencijoje (2016 01 21) 

 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro jubiliejiniame renginyje ir 

konferencijoje (2016 10 21) 
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 SIH konferencijoje „Kalbos darbui ir socialinei integracijai“ (2016 10 20) 

 Tauragės trečiojo universiteto renginyje (2016 11 17, V.Lukošūnienė, A. Bėkšta vedė mokymus) 

 Klaipėdos Rajono trečiojo amžiaus universiteto renginyje (2016 11 18, V.Lukošūnienė, A. 

Bėkšta vedė mokymus) 

 

II. Asociacijos veikla 
 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo atstovavimas 

Biuro darbuotojos, valdybos ir kiti LSŠA nariai atstovauja neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

įvairiuose renginiuose ir rengdami dokumentus 

- V. Lukošūnienė ir D. Cymbaliuk dalyvavo 2016 m. sausio 16 d. ReferNet narių susitikime 

Vilniuje. 

- D. Cymbaliuk dalyvavo 2016 m. balandžio 05 d. LR URM Vystomojo bendradarbiavimo 

departamento atstovų susitikime su nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų 

atstovais. 

- V. Lukošūnienė ir A. Bėkšta parengė medžiagą EAEA rengiamai kasmetinei Asociacijos narių 

šalių ataskaitai (http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-

report-09-12-2016_without-marks.pdf). Informaciją apie situaciją Lietuvoje pateikė valdybos 

narės I. Žemaitaitytė, I. Jagelavičiūtė. 

- A. Bėkšta parengė Lietuvos suaugusiųjų švietimo situacijos apžvalgą Pan – Europos regioninei 

ataskaitai dėl CONFINTEA VI rekomendacijų įgyvendinimo. 

- V. Lukošūnienė dalyvavo į Lietuvos švietimo tarybos sudarytoje neformalaus švietimo darbo 

grupėje, kuri Seimo užsakymu rengė Lietuvos švietimo būklės 2013 - 2016 m. analizę 

(http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=9258&p_k=1) 

 

Renginiai 

Asociacijos skyrių narių susirinkimas. 
Asociacijos skyrių narių susirinkimas įvyko 2016 m. balandžio 15 d. Vilniuje. Jo metu buvo 

svarstomi ir priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais: 

- Asociacijos metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos bei jų tvirtinimas; 

- Revizijos komisijos išvados; 

- Valdybos veiklos ataskaita ir vertinimas; 

- LSŠA valdybos ir prezidento bei LSŠA revizoriaus rinkimai. 

Susirinkimo metu buvo aptarta 2016 metų Suaugusiųjų mokymosi savaitės tema, Baltijos Vasaros 

mokyklos Zarasuose, renginio „Pievelių šnabždesiai“ Rumšiškėse organizavimo klausimai, BJV 

Forumas Gdanske (Lenkija). 

 

Baltijos andragogų vasaros mokykla-2016. 

2016 m. birželio 27-29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo 5-ąją Baltijos 

Vasaros mokyklą, kuri vyko Lietuvoje, Zarasuose.  

Šiame susitikime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo 

organizacijų atstovai. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – sustiprinti Baltijos šalių suaugusiųjų 

švietimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą. Šio tikslo buvo siekiama teoriškai ir praktiškai 

nagrinėjant netradicines suaugusiųjų mokymosi aplinkas ir formas, dalijantis savo netradicinio 

http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-report-09-12-2016_without-marks.pdf
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-report-09-12-2016_without-marks.pdf
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=9258&p_k=1
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mokymosi aplinkų ir/arba formų pavyzdžiais, lankantis suaugusiųjų mokymosi erdvėse Zarasų rajone 

ir bendraujant neformaliai. 

Pasveikinti dalyvių atvyko Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas ir savivaldybės 

atstovai. Rajono savivaldybė parėmė renginį, skirdama autobusą mokomajai programai už Zarasų m. 

ribų. 

Susitikimo pabaigoje vyko mokymosi netradicinėse erdvėse „atradimų“ refleksijos ir jų 

pristatymai. Ir tai buvo dar viena gera proga ne tik išklausyti įspūdžius, bet ir teikti pasiūlymus šia 

tema, tikslingai galvojant apie tolesnį bendradarbiavimą. 

Pagrindiniai renginio organizatoriai Zarasuose buvo Zarasų raj. švietimo pagalbos centras ir 

LSŠA narė Nadiežda Matušova.  
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     Neformalus LSŠA narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai”. 

2016 metų rugsėjo 10-11 dienomis LSŠA nariai buvo susirinkę į tradicinį neformalųjį susitikimą 

“Pievelių šnabždesiai” Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. 

Renginyje dalyvavo 9 individualūs nariai ir 4 kolektyvinių narių atstovai (SIH, Širvintų raj. 

švietimo centras, Alytaus TAU, VDU Socialinių mokslų fakultetas). 

Programoje pristatydami savo patirtį, teorines įžvalgas, demonstruodami aktyvius metodus 

dalyvavo A. Taunytė, R. Kučinskienė, A. Bėkšta, A.Ščiglinskienė, vykdomus projektus pristatė Soros 

International House atstovai.  

Baigiamasis renginio akordas buvo tradicinis dalyvių plaukimas laivu Kauno mariomis. Šį kartą 

plaukimą paįvairino bendravimas ir pasidainavimas su Rumšiškių miestelio bendruomene, kuris 

baigėsi bendrame ratelyje giedant „Lietuva brangi“. 
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė. 

2016 m. lapkričio 14 – 20 d.. vyko šešioliktoji suaugusiųjų 

mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“, kuri buvo skirta 

mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui 

ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Ją 

organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) 

bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo 

mainų paramos fondu ir įvairiomis mūsų šalies suaugusiųjų 

švietimo institucijomis bei organizacijomis. 

2016 metų Suaugusiųjų mokymosi savaitės sostine buvo 

pasirinktas Alytus, kuriame lapkričio 11 d. įvyko nacionalinis 

Savaitės atidarymo renginys. Renginį organizavo Alytaus krašto 

skyriaus koordinatorė Algimanta Ščiglinskienė, LSŠA Alytaus 

krašto skyrius ir Alytaus miesto savivaldybės Suaugusiųjų 

švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos 

koordinavimo taryba, renginį parėmė Alytaus miesto ir Alytaus 

rajono savivaldybės.  

Šiais metais sulaukėme ypač didelio šalies regionų aktyvumo. Savaitės idėją palaikė daugiau kaip 

200 visų tipų formalaus ir neformalaus suaugusiųjų ugdymo institucijos Lietuvoje – švietimo 

centrai, suaugusiųjų mokyklos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kultūros įstaigos, 

Trečiojo amžiaus universitetai, muziejai, bibliotekos, žiniasklaida ir kt., kurios suorganizavo 

daugiau kaip 700 renginių. 

Mokymosi savaitės renginius organizavo LSŠA nariai: Druskininkų švietimo centras, Alytaus TAU, 

VDU Socialinių mokslų fakultetas, Gyvenimo ir tikėjimo institutas, Kauno rajono švietimo centras, 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Raseinių rajono švietimo centras, Klaipėdos 

universiteto tęstinių studijų institutas, Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Marijampolės Trečiojo 

amžiaus universitetas, Panevėžio rajono švietimo centras, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, 

Šiaulių valstybinė kolegija, Utenos kolegija, Molėtų švietimo centras, Skudutiškio akademija, Soros 

International House, Širvintų rajono švietimo centras, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų 

asociacijos nariai.  
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 2016 Metų Andragogo vardas suteiktas Arūnui Bėkštai (Vilnius) už 

ilgametę kūrybišką ir profesionalią veiklą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje, vystant 

andragogikos mokslą ir praktiką Lietuvoje bei užsienyje.  

 

Geriausiu projektu išrinktas Alytaus m. savivaldybės administracijos įgyvendinta iniciatyva 

„Mes galime“, kuria buvo siekiama neįgaliems žmonėms sukurti pilnavertį gyvenimą. 

Savaitės metu buvo suorganizuoti 9 regioniniai seminarai – Lazdijuose, Kaune, 

Marijampolėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Tauragėje, Utenoje, Vilniuje ir Telšiuose, kurių metu buvo 

nagrinėjamos Suaugusiųjų mokymosi 21 amžiuje manifesto (2015) temos, kviečiant dalyvius ieškoti 

mokymosi žavesio, prasmės ir spalvų. 

Savaitės idėjos sklaidai išleistas plakatas. Jis buvo dalijami įvairioms organizacijoms ir 

institucijoms – Savaitės dalyviams. 

Apibendrinta Suaugusiųjų mokymosi savaitės medžiaga sudarė antrajį 2016 m. „Savišvietos” 

numerį http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2016-2.pdf 

 

 

 
 

 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2016-2.pdf
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III. Projektinė veikla ir paslaugų teikimas 
2016 m. Asociacija vykdė, dalyvavo kaip partneris arba buvo paslaugų teikėju šiuose nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose: 

 

 

 

 

Nordplus projektas „Neformalaus mokymo(si) teikėjų kokybės vertinimo sistemos EQM (

 Europen Quality Mark) tobulinimas ir plėtra“ (2014-2016) 

Projekto partneriai: iš Islandijos, Norvegijos, Lietuvos, Estijos. Vedantysis partneris- Islandija.  

2016 m. liepos mėn. projektas baigėsi, pasiekus pagrindinį projekto tikslą - plėtoti ir tobulinti kokybės 

akreditacijos sistemą EQM (Europos kokybės ženklas) neformalaus suaugusiųjų teikėjams. Projekto metu 

mokymų kokybę įsivertino Sveikatos priežiūros ir formacijos darbuotojų kompetencijų centras, jam 3 

metams suteiktas EQM ženklas. 

 

 

 Projektas „2015 Europos metai vystymuisi. Kviečiame dalyvauti ir įsitraukti 

į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ (2015-2016). 

Projekto koordinatorius - NNVBO Platforma. Partneriai - Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, VšĮ 

„Psichikos sveikatos perspektyvos“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, VšĮ „Humana People to People 

Baltic“, Baltijos labdaros fondas. 

Projekto pagrindinis tikslas - didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir 

Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas tarp vaikų ir jaunimo. 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su kolektyviniais nariais Utenos 

kolegija ir Vilniaus kooperacijos kolegija, skatino aktyvesnį vystomojo bendradarbiavimo tematikos 

nagrinėjimą tarp kolegijos studentų. Įgyvendinant savąją projekto dalį buvo suorganizuoti du 

susitikimai – diskusijos apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą tarp kolegijų dėstytojų bei 

dėstytojų ir studentų, kolegijų dėstytojai vedė užsiėmimus apie vystomąjį bendradarbiavimą 

https://europa.eu/eyd2015/lt
https://europa.eu/eyd2015/lt
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socialinio darbo, žmogaus teisių, ekonominės plėtros, švietimo, darnaus vystymosi srityse, kolegijų 

studentai parašė kursinius/semestrinius darbus vystomojo bendradarbiavimo temomis. 

Kolegijų studentų darbų pagrindu sudarytas „Savišvietos“ leidinys (2016 Nr.1, žr. 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf) 

 

 

 Projektas “Būk įtrauktyje – suaugusiųjų švietimas visiems!”( 

„NordPlus Adult - B-inclusive - adult education for all!" (2014-2016) 

Siekdami skatinti domėjimąsi bei norėdami supažindinti švietėjus su galimybėmis organizuoti 

švietimo procesą žmonėms su negalia lygiai su visais, grupė organizacijų atstovaujančių žmones su 

negalia iš Pabaltijo ir Skandinavijos šalių organizacijos, teikiančios įtraukaus švietimo paslaugas, 

inicijavo šį projektą, kurio pagrindinis tikslas - suburti bendradarbiavimui švietėjus ir organizacijas 

dirbančias įtraukaus žmonių su negalia švietimo srityje. Tikslinės projekto grupės - organizacijos ir 

institucijos, kurios organizuoja ir skatina žmonių su negalia švietimą. 

Projekto pareiškėjas Dansk Oplysnings Forbund (DOF, Danija), projekto partneriai - Lietuvos 

neįgaliųjų forumas (Lietuva), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (Lietuva), Latvijos žmonių su 

negalia skėtinė organizacija SUSTENTO (Latvija), Estijos skėtinė žmonių su negalia asociacija EPIK 

(Estija), Suaugusiųjų švietimo centras Studiefrämjandet, rikskansliet (Švedija), Fjölmennt 

suaugusiųjų švietimo ir resursų centras (Islandija), Funkis (Norvegija). 

Projektą LSŠA įgyvendino bendradarbiaudama su Rumšiškių muziejaus dvaro akademija 

(RMDA), informaciją metodinėms projekto medžiagoms pateikė Soros International House, Šiaulių 

darbo rinkos mokymo centras, Sveikatos priežiūros ir formacijos darbuotojų kompetencijos centras, 

valdybos pirmininkas Mindaugas Libikas, valdybos narė Inga Jagelavičiūtė.  

Projekto metu sukurta medžiaga www.b-inclusive.net 

 

 

  Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos (2016 06 21 – 2016 11 30) 

Tęstinio andragogų praktikų edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa „Aštuonios 

andragoginio meistriškumo pamokos“ buvo skirta mokytojams ir dėstytojams, mokantiems 

suaugusiuosius ir turintiems pagrindines andragogines žinias. Ji buvo vykdoma pagal 2016 m. 

birželio 20 d. sutartį Nr. V9-56 tarp Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimo. 

Mokymai buvo organizuojami bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru, Raseinių rajono 

švietimo centru ir Skuodo informacijos centru. Mokymuose dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš Telšių, 

Raseinių, Skuodo, Šilalės, Tauragės ir Gargždų, tarp jų 5 individualūs Telšių skyriaus nariai ir 

kolektyvinio nario Raseinių rajono švietimo centro darbuotojai.  

 

 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/buk-itrauktyje-suaugusiuju-svietimas-visiems-b-inclusive-adult-education-for-all-2015-2016/www.b-inclusive.net
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2016 metais pradėti šie projektai: 

 

 

 

 

 

„Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, ERASMUS+ programos strateginių 

partnerysčių projektas, 2016 -2018). 

Projekto koordinatorius – LSŠA, partneriai iš Estijos, Vokietijos, Lietuvos ir Ispanijos. Projektas 

skiriamas gerinti suaugusiųjų mokinių mokėjimo mokytis gebėjimus. 

Strateginės partnerystės tikslai : 
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- Sukurti interaktyvų mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo instrument penkiomis 

kalbomis. Naudodami šį instrumentą suaugusieji besimokantieji galės nusistatyti asmeninį 

mokėjimo mokytis kompetencijos lygį ir gaus rekomendacijas , kaip jie galėtų tobulinti 

mokėjimo mokytis gebėjimus. 

- Skatinti suaugusiuosius mokinius tobulinti jų mokėjimo mokytis kompetenciją, padedančia 

efektyviau mokytis ir integruotis į šiuolaikinę visuomenę.  

- Parengti suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo patarėjus.  

- Skatinti suaugusiųjų mokymosi paslaugas teikiančias įstaigas aktyviai tobulinti savo 

besimokančiųjų mokymosi gebėjimus, kviečiant juos naudotis sukurta mokėjimo mokytis 

kompetencijos įsivertinimo forma ir juos konsultuojant. 

 

Projekto veiklos prasidėjo 2016 m. spalio mėn., per pora 2016 m. mėnesių buvo atliekami 

organizaciniai darbai. Projekto socialinis tinklas  

https://www.facebook.com/Inspiring-Guide-for-Learn-to-Learn-218569714969594/?ref=hl 

 

 

 

 

 

 

 

„Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (ERASMUS+ 

programos mobilumo projektas, 2016 -2018). 

 

 Projekto tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant dalyvaujančių 

projekte institucijų personalo kompetencijas. 

 Projektą vykdo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Valstybės ir savivaldybių mokymo centras „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 

centras ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras. 

Per dvejus projekto metus 18 konsorciumo andragogų dalyvaus dviejuose mobilumo vizituose į 

Vokietiją ir Italiją. Jų metu bus patobulintos bendroji andragoginė kompetencija ir darbo 

heterogeninėse grupėse gebėjimai. 

2016 m. rugsėjo 9 d. įvyko projekto partnerių susitikimas, buvo vykdoma organizacinė veikla 

(derinamos sutartys, rašomi reikalavimai pirmojo mobilumo Vokietijoje paslaugų teikėjams, 

analizuojama galimų mokymosi įstaigų pasiūla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Inspiring-Guide-for-Learn-to-Learn-218569714969594/?ref=hl
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IV. Narystė tarptautiniuose ir nacionaliniuose tinkluose 
 

Europos suaugusiųjų švietimo Asociacija (EAEA).  

- 2016 m. birželio 28-29 d. Briuselyje įvyko EAEA Generalinėje Asamblėja. Joje dalyvavo  

LSŠA Valdybos narė Genutė Gedvilienė. 

- Visus metus buvo gaunama informacija apie EAEA veiklą, kvietimai dalyvauti renginiuose ir  

kt., ji buvo platinama LSŠA nariams per Skyrių koordinatorius. 

- Prof. Valdas Dienys į lietuvių kalbą išvertė EAEA parengtą Manifestą „Manifesto for adult 

learning in the 21st century“, suaugusiųjų mokymosi savaitės metu organizuotas maniferso tezių 

aptarimas. 

- Vilija Lukošūnienė ir Arūnas Bėkšta, remdamiesi kitų LSŠA narių informacija, parengė 

medžiagą EAEA rengiamai kasmetinei Asociacijos narių šalių ataskaitai 

(http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-report-09-12-

2016_without-marks.pdf). 

 

Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (NO-BA).  

- Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų kasmetinis susitikimas įvyko 2016  

m. gegužės 30 – 31 d. Helsinkyje (Švedija). Dėl lėšų trūkumo LSŠA atstovai nedalyvavo. 

 

Baltijos vasaros mokykla-2015 (žr. Veikla). 

 

Tarptautinis tinklas EBSN (European Basic Skills Network) 

 2016-02-05 d. įvykusio valdybos narių posėdžio metu buvo priimtas sprendimas nutraukti 

LSŠA narystę tarptautiniame tinkle EBSN. Jo pagrindu buvo paruoštas oficialus raštas EBSN tinklo 

vadovui dėl narystės nutraukimo.  

  Informacija apie tinklo veiklą, kvietimai bendradarbiauti, būti partneriais jų rengiamuose 

projektuose ir toliau buvo gaunami bei platinami LSŠA nariams. 

 

NVO koalicija  

 Siekiant suburti švietimo paslaugas teikiančių NVO tinklą, 2015 m. LSŠA gavo iš NVO 

koalicijos kvietimą apsvarstyti galimybę jungtis į nacionalinę švietimo NVO skėtinę organizaciją bei 

tapti jos steigėjais ar nariais.  

2015 m. gruodžio 01 d. įvykusiame LSŠA valdybos narių posėdyje buvo nutarta dalyvauti 

švietimo NVO skėtinės koalicijos veikloje, pasirašant bendradarbiavimo sutartį. 

 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų (NNVBO)  

platforma 

Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA dalyvavo NNVBO Platformos veikloje: susitikimuose, 

diskusijose, teikė idėjas rengiant dokumentus šalies institucijoms dirbančioms vystomojo 

bendradarbiavimo srityje. 2015-2016 metais LSŠA, kaip Platformos narys, buvo pakviesta ir dalyvavo 

http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-report-09-12-2016_without-marks.pdf
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/policy-papers/country-reports_full-report-09-12-2016_without-marks.pdf
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kaip partneris projekte „2015 Europos metai vystymuisi. Kviečiame dalyvauti ir įsitraukti į vystomojo 

bendradarbiavimo veiklą“. LSŠA veikla ir indėlis buvo įvertinti labai gerai. 

 

V. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis 
nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje 

 

Baltijos jūros valstybių Forumas 

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, būdama NVO koalicijos narė, 2014 m. pradėjo 

vykdyti Baltijos jūros valstybių (BJV) NVO koordinavimo funkcijas Lietuvoje. BJV tarybos nare 

tapo LSŠA valdybos narė Daiva Malinauskienė. 

2016 metų birželio 10-11 dienomis Gdanske (Lenkija) vyko Baltijos jūros valstybių NVO 

forumas, kuriame dalyvavo atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, 

akademinės bendruomenės, politikai. Pagrindinė forumo tema buvo „Solidarumas kaip nauja 

bendradarbiavimo Baltijos jūros regione dimensija“.  

Forume dalyvavo LSŠA atstovai: V. Lukošūnienė, D. Malinauskienė, R. Kučinskienė. 

 

VI. Veikla kraštų Skyriuose 
 

2016 m. LSŠA Skyriuose vykdytos veiklos yra susijusios su atstovaujamų 

organizacijų/institucijų veikla arba su suaugusiųjų švietimo savaitės organizavimu. 

. 

VII. Patirties ir informacijos sklaida 
 

LSŠA, puoselėdama narystę ir narių tarpusavio bendradarbiavimą, pateiktais kontaktiniais 

adresais skleidžia visą gaunamą informaciją elektroniniais laiškais. 

Aktyviai ir prasmingai valdybos nario A. Bėkštos iniciatyva ir pastangomis veikia LSŠA 

facebook‘o profilis  

Informacija nuolat atnaujinama LSŠA internetinėje svetainėje www.lssa.smm.lt 

Sudaryti du leidinio „Savišvieta“ numeriai: . 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf) 

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2016-2.pdf 

 

LSŠA nariai taip pat siuntė kvietimus dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.  

Patirtimi LSŠA nariai turėjo galimybę pasidalinti LSŠA ataskaitiniame susirinkime (2016 

0415), „Pievelių šnabždesių” renginyje, suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose. 

http://www.lssa.smm.lt/
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_2016-1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2017/02/SAVISVIETA_2016-2.pdf
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LSŠA nariai įsitraukė į Europos suaugusiųjų švietimo bendruomenės „Epale“ veiklą. Penkios 

LSŠA narės yra „Epale“ konsultantės regionuose. Bendradarbiaujant su LSŠA nariu Panevėžio r. 

švietimo centru pravestas seminaras Panevėžio rajono neformalaus švietimo teikėjams. 

 

Šeši LSŠA juridiniai nariai tapo neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriais savivaldybėse. 

 

VIII. LSŠA pajamos 
- Nario mokestis. 

- 2% nuo pajamų mokesčio. 

- Projektai 

 
 

 

 

Ataskaitą parengė LSŠA prezidentė dr. V. Lukošūnienė ir atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk. 

 

Vilnius, 2017 m. balandžio 27 d. 


