
Kelmės rajono neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo poreikių tyrimas 
198 atsakymai 

 

 

 

Užsienio kalba 
Kompiuterinis (skaitmeninis) raštingumas 

Ekonomika, vadyba, verslumas 
Teisiniai klausimai 

Pilietiškumas, istorija, etnokultūra 
Sceninė saviraiška 

Sveikatos stiprinimas 
Psichologija 

Projektų rengimas ir valdymas 
Finansinis raštingumas 

Amatai 
Floristika, dizainas 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai 
 
 



 

 

Patobulėjau, pagilinau turimas žinias 
Susipažinau su naujais žmonėmis, užmezgiau 

naujų kontaktų 
Mokymai padėjo išlaikyti turimą darbą 

Mokymai padėjo susirasti naują/papildomą darbą 
Mokymai paskatino kurti savo verslą 

Atradau naujų galimybių išreikšti save 

Prasmingai praleidau laisvalaikį 

Sustiprėjo pasitikėjimas savimi 

Pailsėjau nuo namų rutinos 

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras 

(dabartinė Švietimo pagalbos tarnyba) 
 

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras 

Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka 
 Turizmo ir verslo informacijos centras 
 Visuomenės sveikatos biuras 
 Kelmės miesto vietos veiklos grupė 
 Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 

 Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba 

(dabartinė Švietimo pagalbos tarnyba) 
 

Trečiojo amžiaus universitetas 
 Kelmės krašto muziejus 
 Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla 
 

Tytuvėnų piligrimų centras 
 Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros 

centras 
 

Bendruomenė 
 Seniūnija 
 Užimtumo tarnyba 
 Privati įstaiga, užsiimanti mokymais 

 



 

 

2.5% 

2.5% 



 

 

3% 
1.5% 
0.5% 

Kompiuterinis raštingumas 

Fotografija/fotografijos menas 
Verslumas (pvz., siuvimas, buhalterija 

ir pan.) Vadyba 

Ekonomika 
Teisinis raštingumas 

Finansinis raštingumas 

Pilietiškumas (valdžia, įstatymai ir pan.) 

Meninė saviraiška (choras, teatras, šokis, 

dailė ir pan.) Sveikatos stiprinimas (sveikata, sveika 
gyvensena, meditacija, joga ir pan.) Psichologija (pasitikėjimas savimi, krizių 

valdymas, tarpasmeniniai santykiai ir pan.) Projektinė veikla (paieška, rengimas, 

valdymas, ataskaitos) Namų ūkis (gėlininkystė, augalininkystė, 

daržininkystė, floristika ir pan.) Maisto gamyba (patiekalai, serviravimas, 
konservavimas ir pan.) Sodininkystė 

Rankdarbiai (mezgimas, nėrimas, 

siuvinėjimas, karpiniai, dekupažas, tapyba ir 

pan.) 
Grožio procedūros ir paslaugos (manikiūras, 

makiažas, masažas ir pan.) Socialinės paslaugos (slauga, pagalba 

slaugytojams ir pan.) Turizmas (gidų kursai, ekskursijos, 

ekspedicijos ir pan.) Etnokultūra (papročiai, tradicijos, šventės ir 

pan.) Mokymai groti instrumentu 

Namų ir aplinkos interjeras ir eksterjeras 

Pozityvi tėvystė 

Sporto užsiėmimai (mankšta, šiaurietiškas 

ėjimas ir pan.) Darbo rinka (profesinės kvalifikacijos 

tobulinimas, perkvalifikavimas) Amatai (pynimas, keramika ir pan.) 

Dvasinis tobulėjimas 



 

 

 

3.5% 
2% 

Trūksta lėšų 

Sudėtinga suderinti su darbu 

Sudėtinga suderinti su šeima 

Nepatogus susisiekimas, dideli atstumai, arti 
nėra kur mokytis Trūksta informacijos apie mokymosi 

institucijas ir programas Nėra norimų mokymo programų 

Trukdo sveikata 

Manau, kad man mokytis jau per vėlu 

Manau, kad žinau ir moku tiek, kiek man 

reikia Bandžiau mokytis, bet buvo per sunku 

Niekas netrukdo 

Niekas neįsiklauso ko reikia čia ir dabar 



 

 

 

2.5% 

4% 
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19. Jei atsakėte „Taip“ įrašykite savo pasiūlymą ir kontaktus. Mes su Jumis susisieksime.5 

atsakymai 

869963086 

aldokvin@gmail.com 

863620649 

Taip 

zemchuzinka.n@gmail.com 

 

20. Jūsų pasiūlymai, pastabos dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo Kelmės rajone.29 atsakymai 

Galėtų vieną kartą ir valdžia atsisukti į žmones, o ne gviešytųsi tik sau 

Nieko man nereik. Duokit tik darbo. Ir mokėkit atlyginimą. Šeimą išlaikyti tai reik. 

Esu patenkinta, veiklos užtenka. 

Viskas tenkina, suaugusiųjų švietimas rajone organizuojamas puikiai. 

Linkiu sėkmės! 

Duokit tokių mokymų, ka galėčiau darbą rast 

Suaugusiuju svietimas, manau, norintiems tobuleti ir besidomintiems kuo tai, labai reikalingas. 

Neturiu 

tegu duoda savivaldybė ir seniukams, o ne tik jaunus moko 

duokit ir pencininkams pasimokyt, čia taip įdomu universitete 

Daugiau nemokamų mokymų. Ypač patiko siuvimo kursai 

Būtų malonu sudalyvauti kokiuose mokymuose 

duokit ne mokymų, o darbo !!! 

atsižvelgti į mano pageidavimus :) 

Valdžia galėtų duoti žmonėms nemokamus renginius (kvalifikacijai įgyti) 



Xndjic 

jauniems žmonėms nieko nėra :( 

Labai trūksta informacijos. Dažniausiai mokymai organizuojami pagyvenusiems žmonėms, dirbančiam 

žmogui tinka laikas tik po darbo. 

galite uzdaryti neformalu mokyma ,jokios naudos tik pinigu svaistymas uz nieka.uzdaryk mere prasau. 

Skirti žmonėms mokyti finansavimą 

nereikia jokiu mokymu 

Konkrečių pasiūlymų neturiu. 

Organizuoti buhalterių, sekretorių ir vadybininkų kursus (Pageidautina nemokamus) 

duokit mokymų ir senjorasm. o tai tik nuorit, kad balsuotume. o pinigėlių mums gailite 

Neturiu. 

Daugiau mokymų žmonėms. Ypatingai nemokamų. Šiais sunkiais laikais tai būtu savivaldybės parama rajono 

žmonėms :) 

.... 

duoti mokymus ir kaimo žmoniems 

Teigiamas,nes daug visko yra pateikiama tik reikia turėti noro ir dalyvauti. 

 


