
LSŠA Valdybos 2019 metų veiklos ataskaita

Patvirtinta Valdybos ir teikiama 2020 m. balandžio 24 d.
Asociacijos metiniam Skyrių narių susirinkimui tvirtinti

VALDYBA
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas (Įstatų 8.1
punktas)

2019 - 2022 m. VALDYBOS SUDĖTIS

Dabartinė Valdyba buvo išrinkta 2019 m. balandžio 19 d. vykusiame LSŠA Skyrių narių
ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime trejų (3) metų laikotarpiui (2019-2022).

Naujos kadencijos Valdyba buvo išrinkta laikantis LSŠA Įstatų nuostatų:
8.2 Valdybos narių skaičių nustato Asociacijos skyrių narių susirinkimas. Valdybos nariais gali
būti renkami tik fiziniai asmenys. Valdybą slaptu balsavimu renka Asociacijos skyrių narių
susirinkimas trejų metų laikotarpiui. Jei balsai pasiskirsto taip, kad nėra galimybės išrinkti visą
Asociacijos skyrių narių susirinkimo nustatytą Valdybos narių skaičių, dėl maţiausią vienodą
balsų skaičių surinkusių asmenų organizuojamas papildomas balsavimas.

8.5 Valdyba iš Valdybos narių renka ir atšaukia Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas
renkamas Valdybos kadencijai, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma, balsuojant
visiems Valdybos nariams. Valdybos pirmininkas yra renkamas trejiems metams.

Valdybos nariai:

 Genutė Gedvilienė (Kaunas)
 Mindaugas Libikas (Panevėžys)
 Roma Koncevičienė (Marijampolė)
 Daiva Malinauskienė (Vilnius)
 Dangiras Kačinskas (Kėdainiai)
 Algimanta Ščiglinskienė (Alytus)
 Irena Žemaitaitytė (Vilnius)
 Arūnė Taunytė (Vilnius)
 Raimondas Natka (Vilnius)
 Inga JAgelavičiūtė (Vilnius)
 Vilija Lukošūnienė (Vilnius)

Pirmajame Valdybos posėdyje (2019 m. balandžio 19 d.) Valdybos pirmininke išrinkta Vilija
Lukošūnienė.
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1. VEIKLA

LSŠA Įstatuose (8.7 punktas) numatyta Valdybos kompetencija, kuri apima:

1) Rengia ir tvirtina ilgalaikius veiklos planus; 2) Nustato prioritetines Asociacijos veiklos
kryptis; 3) Svarsto ir tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą, funkcijas; 4) Šaukia Visuotinį narių
susirinkimą, Asociacijos skyrių narių susirinkimą, rengia ir pateikia Asociacijos skyrių narių
susirinkimui Valdybos veiklos ataskaitą; 5) Renka ir atšaukia Prezidentą, sprendţia klausimus
dėl jo pavadavimo, atostogų, ligos, komandiruočių, skatinimo, nuobaudų skyrimo, tvirtina jo
pareiginius nuostatus, nustato darbo sutarties sąlygas. Valdybos sprendimas dėl Prezidento
priimamas paprasta balsų dauguma, balsuojant visiems Valdybos nariams; 6) Tvirtina
Prezidento parengtus metinius veiklos planus; 7) Analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą
medţiagą apie Asociacijos veiklos planų įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę,
ūkinės veiklos rezultatus; 8) Analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą Asociacijos metinės
finansinės atskaitomybės projektą bei Asociacijos veiklos ataskaitos projektą, teikia dėl šių
projektų Asociacijos skyrių narių susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus; 9) Sudaro ir atšaukia
darbo grupes; 10) Nustato ir apibrėţia Skyrių teritoriją; 11) Tvirtina Skyrių darbo taisykles ir
Skyrių koordinatorius; 12) Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo, tvirtina jų nuostatus ir skiria filialų bei atstovybių vadovus; 13) Priima sprendimą
dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 14) Priima
sprendimus dėl Asociacijos turto investavimo; 15) Sprendžia kitus Asociacijos veiklos
klausimus, priskirtus Valdybos kompetencijai.

Valdybos darbo reglamente numatyta (13 punktas), kad Valdybos posėdžiai turi vykti esant
reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžiai gali būti akivaizdiniai ir virtualūs.

2019 metais įvyko 7 Valdybos posėdžiai: 2 ankstesnės kadencijos Valdybos posėdžiai ir 5
naujosios kadencijos Valdybos posėdžiai. 4 posėdžiai vyko virtualiai (el.paštu, 2 ankstesnės
kadencijos, 2 naujosios kadencijos Valdybos) ir 3 posėdžiai vyko akivaizdžiai. Virtualūs
posėdžiai, kai Valdybos nariai balsuoja el.paštu, buvo kviesti operatyviam klausimų
sprendimui ir nutarimų priėmimui.

Pagrindiniai svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 LSŠA prezidento rinkimai, LSŠA valdybos pirmininko rinkimai.
 Naujos kadencijos valdybos Darbo reglamentas
 Lietuvos suaugusiųjų švietimo atstovo delegavimas į Lietuvos švietimo tarybą.
 LSŠA narių lūkesčių ir iššūkių aptarimas.
 Skyrių koordinatorių veiklos ir pasiūlymų LSŠA veiklai gerinti aptarimas.
 2019 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės ir kitų LSŠA renginių organizavimas.
 Narystė LSŠA (narių priėmimas, išbraukimas/pašalinimas).
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2. VALDYBOS POSĖDŽIŲ SUVESTINĖ

2.1 Ankstesnės kadencijos Valdybos posėdžiai

1. 2019-01-14 , virtualus, posėdžio protokolas Nr. 17 (110).
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
LSŠA individualios narės
Laimutės Salickienės -
Bunikienės (Vilniaus skyrius)
prašymas nutraukti narystę
LSŠA.

Patenkinti gautą prašymą ir nuo 2019 m.
sausio 16 d. Laimutėsę Salickienę -
Bunikienę išbraukti iš LSŠA individualių
narių sąrašo

Įvykdyta

2. 2019 - 01 - 17, virtualus, posėdžio protokolas Nr. 18 (111).
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
Alinos Petrauskienės
prašymas ėl narystės LSŠA

Apsvarsčius pateiktą prašymą nutarta jį
patenkinti ir nuo 2019 - 01 21 d. Aliną
Petrauskienę priimti į LSŠA individualia
nare Vilniaus krašto Skyriuje

Įvykdyta

2.2 Naujosios kadencijos Valdybos posėdžiai

1. 2019 - 04 -19, akivaizdus, posėdžio protokolas Nr. 1 (113)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. LSŠA prezidento rinkimai
(pagal Įstatų 8.7 punktą)

Patvirtinti LSŠA prezidente Ingą
Jagelavičiūtę Valdybos nariams atviru
balsavimu balsuojant vienbalsiai

Įvykdyta

2. LSŠA Valdybos pirmininko
rinkimai (pagal Įstatų 8.5
punktą)

Patvirtinti LSŠA pirmininke Viliją
Lukošūnienę Valdybos nariams atviru
balsavimu balsuojant vienbalsiai

Įvykdyta

2.2019-05-14, virtualus, posėdžio protokolas Nr. 2 (114)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Kauno krašto Skyriaus
individualių narių prašymas
nutraukti jų narystę
Asociacijoje

Patenkinti gautą prašymą ir nuo 2019-05-
14 Genutę Gedvilienę, Eleną Trepulę,
Margaritą Teresevičienę, Virginiją
Bortkevičienę, Vaidą Jurgilę, Giedrę
Tamoliūnę ir Airiną Volungevičienę
išbraukti iš LSŠA individualių narių
sąrašo, nes jos yra juridinio nario Vytauto
Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos darbuotojos.

Įvykdyta
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2. Jonės Sikorskienės
(Vilniaus krašto Skyrius)
prašymas dėl narystės LSŠA
nutraukimo.

Patenkinti gautą prašymą ir nuo 2019-05-
14 d. Jonę Sikorskienę išbraukti iš LSŠA
individualių narių sąrašo.

Įvykdyta

3.Editos Dumbliauskienės
(Alytaus verslo konsultacinis
centras, Alytus) prašymas
priimti į Asociaciją.

Editos Dumbliauskienės (Alytaus verslo
konsultacinis centras, Alytus) prašymas
priimti į Asociaciją.

Įvykdyta

4.Valdybos posėdžio dėl
darbo reglamento naujos
kadencijos laikotarpiui
organizavimas.

1. Daugumos Valdybos narių
nuomone posėdį organizuoti 2019 m.
liepos mėn.2-3 d. Pasvalyje per Baltijos
andragogų vasaros mokyklą.
2. Pagrindiniai posėdžio
darbotvarkės klausimai:
- LSŠA Įstatuose numatytų
Valdybos narių pareigų/atsakomybių
aptarimas;
- Valdybos narių darbo reglamento
nustatymas;
- Susitikimo dėl LSŠA strateginių
gairių atnaujinimo naujos kadencijos
laikotarpiui organizavimas.

Įvykdyta

3. 2019 - 06 -04 d., virtualus, posėdžio protokolas nr. 3 (115)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
LSŠA atstovo delegavimas į
Lietuvos švietimo tarybą

Į Lietuvos švietimo tarybą deleguoti
LSŠA prezidentę I.Jagelavičiūtę.

Įvykdyta

4. 2019 - 07 - 2 - 3 d., akivaizdus, posėdžio protokolas Nr. 4 (116)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Naujos kadencijos valdybos
Darbo reglamentas.

1. Tvirtinti Valdybos darbo reglamentą.
2. Įpareigoti Valdybos narius laikytis
Darbo reglamento nuostatų.

Įvykdyta
Vykdom

2.Artimiausių posėdžių, ypač
strateginio, datos ir temų
aptarimas.

1. Spalio mėnesį organizuoti išplėstinį
Valdybos posėdį Kėdainių profesinio
rengimo centre, į kurį bus kviečiami
ne tik Valdybos nariai bet ir regionų
koordinatoriai. Tokiu būdu, prieš
rengiant strategiją, bus išklausyta,
kaip sekasi nariams regionuose, kokie
jų poreikiai, ko tikimasi iš asociacijos,
į kokius kylančius iššūkius atkreipti
dėmesį rengiant strategiją.

2. Kėdainiuose susitarti dėl sekančio

Įvykdyta

Įvykdyta
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Valdybos posėdžio strategijai rengti.
3. Diskusijos 2019 m.

suaugusiųjų mokymosi
savaitės scenarijaus tema

1. 20-tąją suaugusiųjų mokymosi
savaitę organizuoti lapkričio 18-22 d.

2. Jubiliejinės savaitės konferenciją
lapkričio 15 d. organizuoti Vilniuje,
pagal galimybes, ir atsižvelgiant į
patalpų nuomos kainas, ieškant kuo
atviresnių visuomenei erdvių,
prioriteto tvarka: Vilniaus
Geležinkelio stotyje, Valdovų
rūmuose, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje, Nacionalinėje
Dailės galerijoje, Teatro ir muzikos
muziejuje.

3. Priklausomai nuo pasirinktos vietos
nuspręsti dėl šūkio, atsižvelgiant į
šiuos siūlymus: „Mes mokomės.
Judėk kartu!“, „Sustok mokymosi
stotelėje“, „Mokymosi stotelė.
Išlipk!“, „Mokymosi pasaulis laukia.
Keliaukim!” .

4. Pirmoji konferencijos dalis skirta
registruotiems dalyviams, „uždara“,
kurioje bus kviečiami pranešėjai,
teikiami LSŠA ir
„Epale“ apdovanojimai. Antroji
dalis, dirbtuvės (“workshopai“),
skirti sudominti plačiąją visuomenę.

5. Finansavimo klausimus derinti su
Švietimo mainų paramos fondu,
„Epale“ projekto komanda.

Įvykdyta

Įvykdyta, šventė
organizuota
Vilniaus
geležinkelio stotyje

Įvykdyta,
Mokymosi savaitės
šūkiu pasirinktas
„Mokymosi
pasaulis laukia.
Keliaukim!”

Įvykdyta

Įvykdyta

4.Vykdomų projektų
pristatymas.

1. Tęsti vykdomų projektų veiklas.
2. Viešinti vykdomų projektų eigą ir
(tarpinius) rezultatus visais įmanomais
būdais.

Vykdoma
Vykdoma

5. Kiti einamieji klausimai.
5.1 Kasmetinės tradicijos
“Pievelių šnabždesiai”
organizavimas 2019 m.
5.2 Asociacijos narių
dalijimosi patirtimi
gerinimo galimybės.

1.Tęsti kasmetinę tradiciją ir šiais metais
Rumšiškėse organizuoti „Pievelių
šnabždesius“ rugpjūčio pabaigoje –
rugsėjo pradžioje.
2.Skatinti asociacijos narius aktyviau
dalintis savo veikla, dalyvauti vieni kitų
renginiuose, viešinti projektus.

Įvykdyta

Vykdoma
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3. 2019 - 10 - 11-12 d., akivaizdinis, išplėstinis, posėdžio protokolas Nr. 5 (117)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Kas džiugina ir kas
neramina Asociacijos narius,
su kokiais iššūkiais susiduria
skyrių koordinatoriai, kokių
siūlymų turi Skyrių ir LSŠA
veiklai gerinti

1. Ieškoti galimybių ir priemonių tobulinti
skyriaus narių kontaktų atnaujinimą.
I.Jagelavičiūtė.

2. Apklausti skyriaus narius apie jų
buvimo asociacijos nariu poreikius ir
lūkesčius. Ats. V. Lukošūnienė.
3. Kauno skyriaus nariams biuro
siunčiamą informaciją siųsti tiesiogiai. Ats.
D.Cymbaliuk.
4. Parengti detalesnius galimybių
dalyvauti LSŠA veikloje aprašymus. Ats.
A.Taunytė ir M.Libikas.

Vykdoma

Įvykdyta

Vykdoma

Vykdoma

1. 2019 m. suaugusiųjų
mokymosi savaitė:
koncepcija, atidarymo
renginio scenarijus, galimi
renginiai Skyriuose

1. Sudaryti preliminarią renginio programą
iki 2019 m. spalio 20 d. Ats. I.Jagelavičiūtė.
2. Suderinti renginio programą ir
bendradarbiavimo galimybes su Švietimo
mainų paramos fondo „Epale“ programa.
Ats. I.Jagelavičiūtė.
3. Organizuoti Savaitės plakato ir kt.
vizualinės medžiagos leidybą. Ats.
V.Lukošūnienė
4. Iki 2019 m. spalio 16 d. išplatinti Metų
andragogo nuostatus ir projektų konkurso
gaires suaugusiųjų švietimo ir kt. įstaigoms
bei organizacijoms. Ats. D.Cymbaliuk.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

4.Valdybos narių savanoriško
indėlio į LSŠA veiklą
aptarimas

Padaryti veiklų sąrašą ir pasiūlyti valdybos
nariams savanoriškai prisiimti atsakomybę už
veiklas. Ats. V.Lukošūnienė ir
I.Jagelavičiūtė.

Įvykdyta

Įvykdyta

5. VšĮ Rumšiškių muziejaus
dvaro akademijos (RMDA)
direktorės pavadavimo
klausimas

Pritarti, kad Justas Rimavičius užimtų VšĮ
Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos
direktoriaus pareigas D.Glinskienės nėštumo,
gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų metu.

Įvykdyta

6. Dėl G. M. Linkaitytės
narystės nutraukimo

Nutraukti Giedros Marijos Linkaitytės
narystę LSŠ asociacijoje (dėl mirties).

Įvykdyta

7. Dėl naujų narių priėmimo Priimti Rolandą Šliažienę – West, Raimundą
Natką ir Rimą Zajarską į Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociaciją.

Įvykdyta

LSŠA valdybos pirmininkė Dr. Vilija Lukošūnienė
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