
LSŠA Valdybos 2020 metų veiklos ataskaita

Patvirtinta Valdybos ir teikiama 2021 m. balandžio 28 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.

2020 metais įvyko 7 Valdybos posėdžiai. Dėl ekstremalios COVID- 19 pandemijos situacijos ir
dviejų griežtų karantinų Lietuvoje (pavasarį ir rudenį) 6 posėdžiai vyko virtualiai (per zoom’o
platformą arba el.paštu), 1 posėdis - akivaizdžiai. Virtualūs posėdžiai, kai Valdybos nariai
balsuoja el.paštu, buvo kviesti operatyviam klausimų sprendimui ir nutarimų priėmimui.

Pagrindiniai svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 LSŠA renginių formos keitimas dėl COVID - 19 situacijos.
 Narystė LSŠA (narių priėmimas, garbės vardo suteikimas, išbraukimas/pašalinimas dėl

ilgalaikio nario mokesčio nemokėjimo).
 Ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas.
 Darbo plano 2021 m. svarstymas.
 LSŠA strategijos 2020 - 2024 metams tvirtinimas.
 LSŠA tarptautiškumo strategijos tvirtinimas.
 Lietuvos suaugusiųjų švietimo atstovo delegavimas į Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų

švietimo tarybą.
 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės ir kitų LSŠA renginių organizavimas.
 Dalyvavimas naujų/atnaujinamų suaugusiųjų švietimo reglamentavimo dokumentų

svarstyme.
 Valdybos narių prisiimtų įsipareigojimų/kuravimo sričių apžvalga.
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2. VALDYBOS POSĖDŽIŲ SUVESTINĖ

I. 2020-01-13 , virtualus, posėdžio protokolas Nr. 7 (118).
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Simonos Sipavičienės
(Panevėžio syrius)
prašymo priimti į LSŠA
svarstymas.

1. Patenkinti gautą prašymą ir nuo 2020 m.
sausio 16 d. Simonos Sipavičienės priimti į
LSŠA individualia nare Panevėžio krašto
Skyriuje.

Įvykdyta

II. 2020 04 17, virtualus, posėdžio protokolas Nr. 8 (119).
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Dėl Skyrių narių
susirinkimo organizavimo
būdo pakeitimo iš
kontaktinio į nuotolinį.

1. 1Pritarti organizavimo būdo pakeitimui ir
2020 m. balandžio 24d. planuotą ataskaitinį
Skyrių narių susirinkimą organizuoti ne
kontaktiniu, bet virtualiu būdu.
1.2Pavesti LSŠA prezidentei informuoti
išrinktus į susirinkimą delegatus apie
susirinkimo programą, jo organizavimo būdą,
prisijungimo galimybes, nuorodas, kodus, kitą
aktualią informaciją.
1.3 Pavesti LSŠA prezidentei informuoti
išrinktus į susirinkimą delegatus apie
išankstinio balsavimo raštu galimybę (LSŠA
Įstatų 7.13 ir 7.14 punktai), parengiant ir
išsiunčiant delegatams išankstinio balsavimo
biuletenį bei nurodant galimą balsavimo
terminą.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

2. Dėl LSŠA veiklos
ataskaitos analizės ir
vertinimo.

Pritarti LSŠA veiklos ataskaitai, vertinti ją
gerai, teikti LSŠA Skyrių narių susirinkimui.

Įvykdyta

3. Dėl LSŠA finansinės
atskaitomybės analizės ir
vertinimo.

Pritarti LSŠA finansinei ataskaitai, teikti ją
LSŠA Skyrių narių susirinkimui.

Įvykdyta

4.Dėl LSŠA Valdybos
ataskaitos tvirtinimo.

Patvirtinti LSŠA Valdybos ataskaitą, teikti ją
LSŠA Skyrių narių susirinkimui.

Įvykdyta

5.Dėl LSŠA Strategijos
2020-2024 metams
tvirtinimo.

Patvirtinti LSŠA strategiją 2020 - 2024 metams. Įvykdyta

6.Dėl LSŠA Alytaus
skyriaus narės L.Šiušienės
prašymo išbraukti ją iš
LSŠA narių.

Patenkinti LSŠA Alytaus skyriaus narės
L.Šiušienės prašymą išbraukti ją iš LSŠA narių.

Įvykdyta
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III. 2020 06 22, virtualus, posėdžio protokolas Nr. Nr. 9 (120)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Dėl LSŠA kaip Baltijos
jūros valstybių NVO forumo
koordinatoriaus funkcijų
nutraukimo.

1.1 Kreiptis į Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centrą, informuojant,
kad nuo 2020 m. birželio 21 d. Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacija atsisako
vykdyti Baltijos jūros valstybių Forumo
koordinatoriaus funkcijas.
1.2 Įpareigoti LSŠA Valdybos pirmininkę
ir/arba LSŠA Prezidentę suformuluoti raštą
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centrui, pranešant jiems apie priimtą
sprendimą.

Įvykdyta

Įvykdyta

2. Dėl A.Bėkštos siūlymo
suteikti LSŠA Garbės narės
vardą Romai Juozaitienei,
ilgametei LSŠA valdybos
pirmininkei, buvusiai LSŠA
prezidentei, projektų
iniciatorei ir įgyvendintojai,
už jos nuopelnus LSŠA
plėtrai ir andragogikos idėjos
skaidai.

Pritarti A.Bėkštos siūlymui suteikti LSŠA
Garbės narės vardą Romai Juozaitienei.

Įvykdyta

3. Dėl LSŠA Alytaus
skyriaus narės Rozalijos
Radlinskaitės prašymo
išbraukti ją iš LSŠA narių.

Patenkinti LSŠA Alytaus skyriaus narės
Rozalijos Radlinskaitės prašymą išbraukti ją
iš LSŠA narių.

Įvykdyta

4. Dėl kontaktinio Valdybos
posėdžio, kuriame būtų
svarstomas 2020 m.
suaugusiųjų mokymosi
savaitės organizavimas ir
prisiimtų
įsipareigojimų/kuruojamų
sričių vykdymas, datos.

Preliminariai kontaktinio Valdybos podėdžio
datą patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 17 -23 d.

Įvykdyta

IV. 2020 08 20, kontaktinis, posėdžio protokolas Nr. 10 (121)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Dėl Valdybos nutarimų
vykdymo.

1.1Valdybos posėdžių nutarimų vykdymą
aptarti dažniau, t.y., kiekvieną posėdį pradėti
nuo praėjusio posėdžio nutarimų vykdymo.
1.2Nutarimus dėl tęstinės veiklos aptarti kas

Vykdoma

Vykdoma
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antrą posėdį.
2. Dėl atidėtos pavasario
konferencijos.

2.1 Konferenciją organizuoti per 2020 m.
suaugusiųjų mokymosi savaitę, atskiru
renginiu kontaktiniu arba virtualiu būdu.
Atsakinga R. Koncevičienė (Marijampolė).
2.2 Atnaujinti konferencijos organizavimo
grupę, kuri toliau plėtotų konferencijos idėją,
detalizuotų programą. Į grupę įtraukti
Valdybos narius: I. Jagelavičiūtę,
R.Koncevičienę, I. Žemaitaitytę, A. Taunytę.
Dalyvauti grupės darbe kviesti A. Bėkštą, M.
Apanavičienę. Atsakinga R. Koncevičienė.
2.3 Išsiųsti preliminarią konferencijos
programą Valdybos nariams (iki 2020 m.
rugsėjo 20 d.) prašant jų indėlio konferencijos
pavadinimo kūrimui ir darbo grupių
moderavimui. Atsakinga I. Jagelavičiūtė.
2.4 Išsiųsti informaciją apie rengiamą
konferenciją ir preliminarią programą LSŠA
nariams (iki 2020 m. spalio 15 d.) prašant jų
indėlio pasidalinti gerąja patirtimi. Atsakinga
R. Koncevičienė.

Įvykdyta su
tam tikrais
pakitimais

3.Dėl 2020 m. suaugusiųjų
mokymosi savaitės.

3.1 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę
organizuoti numatytu metu (2020 m. lapkričio
16 -22 d. ) kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
Parengti du Savaitės scenarijus iki 2020 m.
rugsėjo 15 d.. Atsakinga I.Jagelavičiūtė.
3.2 Sudaryti Savaitės organizavimo darbo
grupę: I. Jagelavičiūtė, V. Lukošūnienė, D.
Malinauskienė, D. Cymbaliuk, J. Čeponaitė.
3.3 Kreiptis į Šakių TAU dėl patvirtinimo, ar
sutinka organizuoti Savaitės atidarymo renginį.
Atsakinga I. Jagelavičiūtė.
3.4 Tęsti bendradarbiavimą su “Epale”
programos koordinatoriumi (ŠMPF) dėl
galimybės organizuoti bendrą renginį ir
finansinės paramos. Atsakinga I. Jagelavičiūtė.
3.5 Informuoti Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją apie numatomą suaugusiųjų
mokymosi savaitę ir kreiptis finansinės
paramos. Atsakinga I. Jagelavičiūtė.
3.6 Organizuoti Valdybos ir aktyvių LSŠA
narių „minčių lietų“ dėl patrauklesnio savaitės
pavadinimo. Atsakinga I. Jagelavičiūtė.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

4.Dėl valdybos narių 4.1 Sudaryti darbo grupę tolesniam klausimo Renkama
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prisiimtų
įsipareigojimų/kuravimo
sričių.

dėl andragoginės kompetencijos pripažinimo
nagrinėjimui iš Valdybos narių A. Taunytės,
D. Malinauskienės, V. Lukošūnienės; darbo
grupės darbe kviesti dalyvauti A. Bėkštą.
Atsakinga A. Taunytė.

4.2 Kitame valdybos posėdyje paprašyti
pasidalinti, kaip sekasi organizuoti kuruojamos
veiklos vykdymą, nedalyvavusius posėdyje
narius. Atsakinga V. Lukošūnienė.

informacija
apie kituose
sektoriuose
vykdomą
kompetencijų
pripažinimo
veiklą

Įvykdyta
5. Dėl nario mokesčio
(ne)mokėjimo (2020 m.
gegužės mėn. duomenimis)

5.1 Suteikti papildomus įgaliojimus
atsakingajai sekretorei dėl nario mokesčio
mokėjimo kontrolės papildant Atsakingojo
sekretoriaus pareiginių nuostatų 2.4 punktą
tokiu įrašu:
„2.4. Veda Asociacijos narių apskaitą ir
kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą.

2.4.1 Pagal LSŠA finansininkės pateiktus
duomenis iki einamųjų metų gegužės 15
d. išsiunčia Skyrių koordinatoriams
informaciją apie nario mokesčio
nesusimokėjusius narius apie pradelstą
nario mokesčio mokėjimą.
2.4.2 Pagal LSŠA finansininkės pateiktus
duomenis iki einamųjų metų liepos 15 d.
išsiunčia nario mokesčio
nesusimokėjusiems nariams priminimus
apie pradelstą nario mokesčio mokėjimą.
2.4.3 Pagal LSŠA finansininkės pateiktus
duomenis iki einamųjų metų spalio 15 d.
išsiunčia nario mokesčio
nesusimokėjusiems nariams priminimus
apie pradelstą nario mokesčio mokėjimą
su įspėjimu apie galimą pašalinimą iš
LSŠA narių, jeigu nario moketis
nesumokamas iš eilės už 3 (tris) metus.
2.4.3 Iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
pateikia Valdybai informaciją dėl
pašalinimo iš LSŠA narių, jeigu juridinis
arba fizinis asmuo nemokėjo nario
mokesčio už 3 (tris) metus.

Įvykdyta

6. Dėl Alesijos Zhukovos
pareiškimo tapti fizine

6.1 Patenkinti A. Zhukovos prašymą tapti
LSŠA nare,

Įvykdyta
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(individualia) LSŠA nare. 6.2 Įpareigoti atsakingąją sekretorę D.
Cymbaliuk informuoti A. Zhukovą apie
Valdybos sprendimą ir Kauno skyriaus
koordinatorę E. Trepulę apie naują narę Kauno
skyriuje.

Įvykdyta

7.Dėl „Pievelių šnabždesių”
organizavimo. LSŠA
prezidentė kviečia svarstyti
klausimą, ar šiais metais,
atsižvelgiant į COVID-19
situaciją, pakankamai saugu
organizuoti Pieveles.

7.1 Sudaryti darbo grupę programai
parengti iš Valdybos narių A. Taunytės, V.
Lukošūnienės; I. Žemaitaitytės, I.
Jagelavičiūtės, darbo grupės darbe kviesti
dalyvauti A. Bėkštą. Atsakinga I.
Jagelavičiūtė.
7.2 Organizuoti virtualius „Pievelių
šnabždesius“ rugsėjo 25 d., programos
vykdytojams susirenkant Rumšiškių muziejaus
dvaro akademijoje.

Įvykdyta

Įvykdyta

V. 2020-09-08 d., virtualus, posėdžio protokolas Nr. 11 (122)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. LSŠA atstovo
delegavimas į Lietuvos
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo tarybą.

1. Į Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo
tarybą deleguoti LSŠA prezidentę
I.Jagelavičiūtę.

Įvykdyta

VI. 2020-10-07 d., virtualus, posėdžio protokolas Nr. 12 (123)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. Informacija apie atkurtą
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo tarybą.

Informaciją priimti žiniai. Įvykdyta

2. Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos
iniciatyvos parengti
Suaugusiųjų švietimo
įstatymą, juo keičiant 2015
m. Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
įstatymą pristatymas.

Informaciją priimti žiniai. Įvykdyta

3.LSŠA dalyvavimo
įstatymo rengime
svarstymas.

3.1 Pavesti LSŠA Prezidentei suformuluoti
pirminę LSŠA nuomonę dėl skuboto naujo
Įstatymo kūrimo ir pateikti ją Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo tarybai.
3.2 Sudaryti darbo grupę tolesniam darbui prie
siūlymų kuriamam Įstatymui. Patvirtinti tokios

Įvykdyta

Įvykdyta
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sudėties darbo grupę:
 Inga Jagelavičiūtė - darbo grupės vadovė.
 Vilija Lukošūnienė
 Dangiras Kačinskas
 Arūnas Bėkšta
 Irena Žemaitaitytė
 Genutė Gedvilienė
 Loreta Montrimaitė

4.LSŠA tarptautiškumo
plėtros strategijos
tvirtinimas.

Patvirtinti LSŠA tarptautiškumo plėtros
strategiją, suteikiant įgaliojimus Prezidentei ją
pasirašyti.

Įvykdyta

VII. 2020-12-10 d., virtualus, protokolas Nr. 13 (124)
Svarstyta Nutarta Nutarimo

vykdymas
1. 2020 m. suaugusiųjų
mokymosi savaitės
refleksija.

1.1 Iš Savaitės renginiuose pristatytų
bendruomeninio mokymosi patirčių, pateiktų
projektų aprašymų sudaryti „Savišvietos“ leidinį.
Atsakinga V. Lukošūnienė
1.2 2021 m. sausio mėnesį organizuoti valdybos
posėdį, kuriame aptarti 2021 m. suaugusiųjų
mokymosi savaitės temą ir sudaryti darbo grupę jai
organizuoti. Atsakinga I. Jagelavičiūtė.

Įvykdyta

Įvykdyta

2. LSŠA nario mokesčio
mokėjimo situacija ir
sprendimai dėl
neaktyvių narių
šalinimo.

2.1 Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. nutraukti šių
individualių narių narystę LSŠA dėl neaktyvaus
dalyvavimo Asociacijos veikloje ir sistemingo
nario mokesčio nemokėjimo:
Alytaus skyrius: Adomaitienė Reda,
Arbačiauskienė Lina, Drobelienė Ona, Špukienė
Regina. Kauno skyrius: Adomaitis Danielius,
Morkūnienė Teodora, Saukaitytė Violeta,
Smirnova Aldona Jadvyga. Klaipėdos skyrius:
Antanaitis Algimantas, Kašėtienė Virginija,
Lenkšienė Nijolė, Macijauskas Gediminas,
Simpukienė Silvija, Sliužinskienė Nijolė,
Sturonienė Ona, Šeske Laura. Marijampolės
skyrius: Staskevičienė Vilma. Telšių skyrius:
Albrikienė Sonata, Černikienė Gintarė,
Mickevičienė Lina, Liutkuvienė Birutė, Piktužytė
Gitana, Prokopčiukas Viktoras. Vilniaus kraštas:
Mateikaitė Gintarė, Mažulytė Jūratė, Merkevičienė
Jurgita, Paukštienė Roma, Timko Andrejus.

2.2 Informuoti asmenis, kurių narystė panaikinta,
apie Valdybos sprendimą iki 2021 m. sausio 15 d.

Įvykdyta

Įvykdyta
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Atsakinga atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk.
2.3 Informuoti atitinkamų LSŠA skyrių
koordinatores apie asmenis, kuriems panaikinta
LSŠA narystė, iki 2021 m. sausio 15 d. Atsakinga
atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk.
2.4 Priminti šiems aktyviai Skyrių veikloje
dalyvaujantiems LSŠA nariams apie įsiskolinimą
nario mokesčiu iki 2021 m. sausio 15 d., įspėjant,
kad neįvykdžius šio įsipareigojimo, jų narystė
artimiausiame posėdyje bus panaikinta (atsakinga
atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk): Bertašiūtė
Rasa, Karasevičiūtė Salomėja (dirba Marijampolės
kolegijoje), Martišienė Dovilė, Petkevičiūtė Nijolė,
Rutkauskienė Danguolė, Štyps Esmeralda.
2.5 Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. nutraukti šių
juridinių narių narystę LSŠA dėl neaktyvaus
dalyvavimo Asociacijos veikloje ir sistemingo
nario mokesčio nemokėjimo:
 Alytaus Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)
 „ELGRANDAS“, UAB, Kaunas
 Sintautų akademija, VšĮ, Šakiai (Marijampolės

skyrius)
 Didžiasalio bendruomenės centras (Utenos

skyrius)
2.6 Informuoti juridinius asmenis, kurių narystė
panaikinta, apie Valdybos sprendimą iki 2021 m.
sausio 15 d. Atsakinga atsakingoji sekretorė D.
Cymbaliuk.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

3. LSŠA narystės
nutraukimas narių
iniciatyva.

3.1 Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. nutraukiama šių
asmenų narystė LSŠA jų pačių prašymų:
 Daivos Subatavičienės, Panevėžio skyrius
 Dianos Razminienės, Telšių- Šiaulių skyrius
 Jolantos Stonienės, Telšių - Šiaulių skyrius
3.2 Informuoti atitinkamų LSŠA skyrių
koordinatores apie šį sprendimą iki 2021 m. sausio
15 d. Atsakinga LSŠA atsakingoji sekretorė D.
Cymbaliuk.
3.3 Siūlyti A. Lesevičienei išsaugoti narystę LSŠA
atleidžiant ją nuo nario mokesčio už ilgametę
aktyvią veiklą LSŠA Alytaus skyriuje ir nuopelnus
suaugusiųjų švietimo plėtotei Lietuvoje.
3.4 Parengti atleidimo nuo nario mokesčio tvarką
garbaus amžiaus LSŠA nariams, turintiems
nuopelnų LSŠA ir Lietuvos suaugusiųjų švietimui.
Atsakinga I. Jagelavičiūtė.

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Vykdoma
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4. A.a. Aušros Vilkaitės
narystės nutraukimas
dėl jos mirties.

4.1 Nuo 2020 m. gruodžio 11 d. nutraukti a.a.
Aušros Vilkaitės narystę LSŠA dėl jos mirties.
4.2 Informuoti LSŠA Telšių - Šiaulių skyriaus
koordinatorę R. Vargalytę apie šį sprendimą iki
2021 m. sausio 15 d. Atsakinga LSŠA atsakingoji
sekretorė D. Cymbaliuk.

Įvykdyta

Įvykdyta

5. Naujų narių
priėmimas.

5.1 Priimti Vytautą Girčių ir Indrę Adomaitienę į
LSŠA narius nuo 2020 m. gruodžio 11 d.
5.2 Informuoti V. Girčių ir I. Adomaitienę apie jų
prašymo patenkinimą iki 2020 m. gruodžio 21d.
Atsakinga LSŠA atsakingoji sekretorė D.
Cymbaliuk.

Įvykdyta

Įvykdyta

6. ELMO projekto
nutraukimas projekto
koordinatoriaus
Stephansstift’o suaugusiųjų
mokymo centro (Vokietija)
iniciatyva.

Suteikti įgaliojimą LSŠA prezidentei I.
Jagelavičiūtei pasirašyti sutikimą dėl projekto
sutarties nutraukimo su sąlyga, kad sutikime būtų
užtikrinta, jog Stephansstift’o suaugusiųjų
mokymo centras užtikrins, kad nebus reiškiamos
pretenzijos dėl finansų ir nepasiektų projekto
rezultatų.

Įvykdyta

7. Naujų „Erasmus+“
projektų, kuriuose LSŠA
dalyvauja kaip partneris,
pristatymas: „Savivaldybių
parama suaugusiųjų
švietimui“ (MSAE) ir
„Socialinis teisingumas
konsultuojant suaugusiųjų
migrantus mokymosi visą
gyvenimą kontekste“
(SOJUST).

Priimti žiniai, pagal galimybes ekspertinėmis
žiniomis prisidėti prie projektų įgyvendinimo.

Įvykdyta

2. VALDYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

Eil.
Nr.

Valdybos narys 01.13
El.p.

04.17
El.p.

06.22
El.p.

08.20
„gyvai“

09.08
El.p.

10.07
zoom

12.10
zoom

1. Genutė Gedvilienė - + + - + - +
2. Inga Jagelavičiūtė + + + + + + +
3. Roma Koncevičienė - + - + + + +
4. Dangiras Kačinskas + - + + + + +
5. Mindaugas Libikas + + + - + - +
6. Vilija Lukošūnienė + + + + + + +
7. Daiva Malinauskienė + + - + + + +
8. Raimondas Natka - + + - + - -
9. Algimanta Ščiglinskienė + - - - - - -



11

10. Arūnė Taunytė + + + + - + +
11. Irena Žemaitaitytė + + + + + + +

3. VADYBOS NARIŲ DARBO SAVIANALIZĖ

Šioje ataskaitos dalyje pateikiama Valdybos narių darbo savianalizė, atskleidžianti, kaip
Valdybos nariams sekasi vykdyti ilgalaikius (visoskadencijos) įsipareigojimus kuruoti vienos ar
kitos LSŠA veiklos vyksmą, taip pat Valdybos posėdžiuose numatytas atsakomybes (jeigu jos
nesutampa su tiesioginėmis pareigomis, pvz., Valdybos pirmininkės ar prezidentės).

2020 m. veiklą reflektavo 8 Valdybos nariai.

Roma Koncevičienė: „Mano įsipareigojimas buvo palaikyti/užmegzti ryšius su kitų rajonų
savivaldybių koordinatoriais. Išties šią misiją savo regione vykdžiau pagal galimybes
nuoširdžiai. Gruodžio mėn. organizavome NSŠ institucijų ir aplinkinių savivaldybių ONLINE
diskusiją. Kalbėjomės apie nuotolinio mokymosi galimybes/praktiką, vienas
darbotvarkės klausimas buvo ir apie LSŠA vaidmenį. Tačiau kažkokių ypatingų pasiūlymų
negavau. Tiesiog pasidalinome patirtimi. Pageidavimų LSŠA dalyviai taip pat neišsakė. Kas
nepadaryta?Jaučiu, kad turėčiau daugiau dėmesio skirti naujų narių motyvavimui ir įtraukimui į
mūsų veiklą.“

Arūnė Taunytė: „Dėl LSŠA narių galimybių ir įsipareigojimų kartu su Mindaugu Libiku esame
parengę pasiūlymo projektą, teiksime svarstyti Valdybai artimiausiu metu.
Įsipareigojimo dėl ryšių su bažnyčiom užmezgimo diskusijai apie įsijungimą į suaugusiųjų
švietimą vykdyti nesisekė, nes jos uždarytos dėl Covid - 19 situacijos ir karantino.
Dėl kompetencijų pripažinimo surinkau informaciją, kaip pripažįstamos jaunimo darbuotojo
kompetencijos, kad buvo įvykdytas pilotinis projektas be tęstinumo...Pasisakiau per posėdį.
Manau, kad diskusija turi būti tęsiama, gal dar surenkant daugiau informacijos apie pripažinimą
kituoses sektoriuose ar net kitose šalyse, pvz., Estijoje.
Palaikiau 2020 m. Pievelių šnabždesių” tradiciją, parengiau renginio programos dalį.“

Dangiras Kačinskas: „Esu įsipareigojęs kuruoti ryšių su kolegomis Baltarusijoje palaikymą. Dėl
visiems žinomų dalykų (pandemija) reikalai su Baltarusija apmirę. Padarytas vienas realus
darbas: kolegų iš Latvijos (NVO sektorius) prašymu, pasidalinta baltarusių kontaktais su jais
galimam bendram projektui.“

Raimondas Natka: „2020 m. pakeičiau darbovietę, kurioje labai intensyviai ruošiamės ISO
kokybės vadybos sistemos išoriniam auditui. Praeitais metais viskas buvo pakankamai "užleista",
tai dabar intensyviai kokybės traukinį statom ant bėgių.Gėda, kad apleidau asociacijos reikalus...
Gal po audito turėsiu daugiau laiko, galėsiu tęsti pradėtus, bet nebaigtus įsipareigojimus
asociacijai.“

Daiva Malinauskienė: „Kaip Valdybos narė esu įsipareigojusi kuruoti „Savišvietos“ sudarymo
reikalaus (kartu su kelege Genute Gedviliene). 2020 metų ir 2021 metų pirmo pusmečio
„Savišvietos“ leidiniai buvo sudaryti atsiradus kitoms iniciatyvoms. Dabartinė situacija parodė,
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kad visų amžiaus grupių žmonėms yra labai aktualu tobulinti skaitmenines kompetencijas, o
mokytojams ir studentams- galimybės dirbti nuotoliniu būdu įvairiose aplinkose bei gebėjimas
naudotis atviraisiais švietimo šaltiniais. Tad planuoju inicijuoti 1 ar 2 savišvietos leidinius
šiomis temomis.
Buvau įsipareigojusi paanalizuoti, kaip atrodo švietimo situacija per skurdo mažinimo programą
ir surinkau apie tai informaciją. Šia tema pakartotinai diskutavome viename iš Valdybos
posėdžių. Tada atkreipiau kolegų dėmesį į tai, kad ESFA dar nebuvo pateikusi tolesnių šios
priemonės įgyvendinimo gairių, tad tuomet dar buvo neaišku, kaip LSŠA ar jos nariai galėtų
pasinaudoti ESF lėšomis projektų, orientuotų į vieną ar kitą socialinėje atskirtyje esančią tikslinę
grupę, rengimui. Prasidėjus pandemijai, ši tema nebebuvo tokia aktuali. Manau, rudenį reikėtų
vėl grįžti prie šio klausimo.
Aktyviai dalyvavau organizuojant 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę, pasiūliau dalį LSŠA
veiklų organizuoti per LieDM asociacijos teikiamą nuotolinio mokymosi tinklą, rinkau
informaciją iš regionų dėl renginių per LieDM platformą, koordinavau LSŠA ir LieDM
asociacijų bendrą veiklą visos Savaitės metu.

Irena Žemaitaitytė: „Dalyvauju viusose valdybos susirinkimuose, palaikau visas Asociacijos
iniciatyvas, ypatingai tas, kurios yra tradicinės. Dalyvavau organizuojant 2020 m. „Pievelių
šnabždesius“, parengiau vieną iš programos dalių. Valdyboje teikiau siūlymą dėl LSŠA nario
mokesčio keitimo, bet kol kas šis kausimas sustabdytas...Jeigu bus nutarta šį klausimą toliau
nagrinėti, esu pasiruošusi jį judinti.“

Inga Jagelavičiūtė: „Kaip Valdybos narė esu atsakinga už bendradarbiavimą su ŠMSM‘a. 2020
m. daugiausia buvo bendraujama dėl paramos suaugusiųjų mokymosi savaitei, ji buvo suteikta.
Atstovauju LSŠA Švietimo Taryboje, Neformalaus suaugusiųjų švietimo taryboje ir NVO
švietimo tinkle. Visus šiuose organuose svarstomus klausimus pristatau Valdybos posėdžiuose,
dėl kai kurių klausimų konsultuojuosi su Valdybos nariais (visais arba atskirai).

Vilija Lukošūnienė: „Kuruodama LSŠA internetinio puslapio (tinklalapio) veiklą reguliariai
(bent jau stengiuosi) atnaujinu informaciją apie LSŠA vykdomą veiklą naujienų, projektinės
veiklos, informacinių leidinių, Mokymosi savaitės skiltyse. Iškėliau 2020 m. „Savišvietos“ idėją
ir ją realizavau, sutelkdama įvairių Asociacijos narių pajėgas leidinio straipsneliams parengti.
Palaikiau 2020 m. „Pievelių šnabždesių” tradiciją, parengiau renginio programos dalį.“

LSŠA valdybos pirmininkė

Dr. Vilija Lukošūnienė
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