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I. Tyrimai, analizės 
 
2018 m. spalio - gruodžio mėnesį parengta  „Neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo 
studija“, kurioje analizuojami egzistuojantys koordinavimo ir finansavimo mechanizmai. 
Parengtoje situacijos analizėje kokybiškai bei kiekybiškai įvertinami 2015 m. įsigaliojusio 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo  paskatinti pokyčiai 
nacionaliniu ir vietos lygmenimis: neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursų organizavimas, 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklo plėtra ir Europos Sąjungos struktūrinių 
investicijų panaudojimas neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje.  
 
Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio mėn. surengtos reprezentatyvios Trečiojo amžiaus 
universitetų vadovų apklausos rezultatus (63 dalyviai), 2018. m. gruodžio 18 d. organizuotos 
Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų ir nacionalinių nevyriausybinių švietimo 
organizacijų atstovų diskusijos išvadas (11 dalyvių) ir gerąją užsienio patirtį, studijoje siūlomos 
rekomendacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos planavimui ir vykdymui, kurių 
įgyvendinimas prisidėtų prie tvarios Trečiojo amžiaus universitetų ir vyresniųjų suaugusiųjų 
mokymosi galimybių plėtros. 
 
2019 m. pradžioje bus parengta ir sprendimų priėmėjams pristatyta trumpoji atliktos studijos 
versija (ang. policy brief). 
 
II. Posėdžiai, diskusijos ir susitikimai 
 
1. Narių susitikimai ir mokymai: 
 4 Seminarai “NVO veiklos organizavimas ir atskaitomybė (naujausių teisės aktų 
apžvalga (TAU)”.  Iš viso mokymuose dalyvavo 124 TAU vadovai, jų pavaduotojai, dekanai, 
seniūnai  iš 33 asocijuotų TAU. Seminaruose aptartos bendradarbiavimo su Neformalaus 
suaugusiųjų švietimo koordinatoriais galimybės regionuose, analizuoti   konkrečių 
savivaldybių Tarybų sprendimai dėl suaugusiųjų švietimo ir TAU veiklų planavimo. 
Seminaruose dalyvavo ir su TAU atstovais diskutavo Rietavo Meras Antanas Černeckis ir 
Radviliškio Meras Antanas Čepononis. Aptartas jau paskelbtas “Neformalaus suaugusiųjų 
švietimo įstatymo” projektas, kurį reikia giliau išnagrinėti savo bendruomenėse ir teikti 
siūlymus rengėjams. 
a. 2018 10 23 Panevėžyje - 23 dalyviai,  
b. 2018 10 24 Trakuose - 17 dalyvių,  
c. 2018 10 29 Rietave - 26 dalyviai,  
d. 2018 10 13 Radviliškyje - 35 dalyviai. 
 2018 12 12 Vilniuje surengta apvalaus stalo diskusija su vyresniuosius 
suaugusiuosius vienijančių organizacijų,  - TAU asociacijos, Bočių, Lietuvos pagyvenusių 
žmonių asociacijos ir EURAG Lietuvos skyriaus, - vadovais,  10 dalyvių. Organizacijų atstovai 
pasidalino informacija apie savo vadovaujamų organizacijų veiklą ir iššūkius, sutarė, kad 
svarbu reguliariai dalintis žiniomis ir glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti, apsvarstė 
bendradarbiavimo galimybes ir būdus. Šis susitikimas - tai pirmasis bandymas apjungti visų 
pensinio amžiaus asmenis vienijančių organizacijų pajėgas atstovauti vyresniųjų suaugusiųjų 
interesams nacionaliniu mastu. Bus siekiama, jog artimiausiu metu tarp šių organizacijų bus 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 

 tauasociacija.lt/projektai/nevyriausybines-organizacijas-vienijanciu-asociaciju-
institucinio-stiprinimo-programa 

 

 



                                                                                                                              

  
5. Dėl vyresniųjų suaugusiųjų neformaliojo švietimo: 

1. 2018-09-12 tinklo atstovai dalyvavo susitikime su Seimo nariu Tomu Tomilinu ir jo 
padėjėjais, kuriame pristatyta iniciatyva parengti naują Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio mokymo įstatymo redakciją (7 dalyviai). 

2. 2018-09-25 surengtas vidinis tinklo narių pasitarimas dėl naujojo Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymo projekto (7 dalyviai). 

3. 2018-10-10 organizuotas vidinis tinklo narių pasitarimas, kurio metu suderinta bendra 
pozicija dėl pasiūlymų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymo 
projektui (4 dalyviai). 

4. 2018-10-10 susitikimas su Seimo nariu Tomu Tomilinu dėl rengiamo Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymo projekto. Pristatytos ir aptartos 2018-
09-29 rašto pastabos. Dalyvavo 4 Tinklo atstovai. 

5. 2018-12-18 surengta ekspertų diskusija dėl neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų 
švietimo situacijos Lietuvoje. Dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo plėtros centro ir Švietimo NVO tinklo atstovai (11 dalyvių). 
Diskusijos rezultatai ir išvados panaudoti neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo 
situacijos tyrime bei rekomendacijose politikos formuotojams ir įgyvendintojams. 

 
III. Siūlymai institucijoms (raštai): 
 

1. 2018-09-29 raštas LR Seimo nariui Tomui Tomilinui dėl Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymo projekto. Dokumente atkreiptas dėmesys, jog prieš pateikiant 
įstatymo projektą būtina organizuoti visas suinteresuotas šalis įtraukiančias diskusijas. 
Taip pat pažymėta, jog naujoji įstatymo redakcija turi atsižvelgti į esamos situacijos 
trūkumus: nepagrįstą neformaliojo profesinio švietimo prioritetizavimą, netenkinamus 
vyresniųjų suaugusiųjų švietimo poreikius, neveiksnią koordinavimo struktūrą. 

2. 2018-10-15 raštas LR Seimo nariui Tomui Tomilinui dėl Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymo projekto. Teikti siūlymai dėl įstatymo projekte vartojamų terminų 
tikslinimo ir nacionalinės koordinavimo struktūros tobulinimo. 
. 

3. 2018-10-25 raštas LR Seimo nariui Tomui Tomilinui dėl Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymo projekto. Pateikti argumentai dėl būtinybės aktyviau įtraukti NVO į 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos koordinavimą. 

 
V. Komunikacija 
2018 12 17 Radijo stoties “FM99” eteryje surengta pokalbių laida apie vyresniųjų suaugusiųjų 
neformalųjį švietimą, kuriame dalyvavo Tinklo analitikas Žilvinas Švedkauskas ir Tinklo narių 
bei projekto partnerio TAU asociacijos atstovė Regina Dovidavičiūtė. Po laidos parengtas ir 
straipsnis. Laidos įrašas ir straipsnis:  http://www.fm99.lt/mokymasis-visa-gyvenima-arba-ar-
kaip-mokytis-po-60-ies/ 
 
2018 12 19 Radijo stoties “Žinių radijas” eteryje, laidos “Ko mokykloje nemokė” surengtas 
pokalbis apie vyresniųjų suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kuriame dalyvavo Tinklo analitikas 
Žilvinas Švedkauskas ir Tinklo narių bei projekto partnerio TAU asociacijos atstovė Regina 
Dovidavičiūtė.  
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ko-mokykloje-nemoke/mokymasis-visa-gyvenima-treciojo-
amziaus-universitetai-lietuvoje?video=1&fbclid=IwAR1t867ZKXaW-s-
n25ExthpcyrW4GWAnLLmfsoxsis_aimOLsGVxsN-B2wE 

 

 
     
2.  TAU asociacijos komunikacija: 

http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/01/Svietimo-NVO-tinklo-rastas-del-NSS-istatymo.pdf
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/01/Ra%C5%A1tas-nr.-2-d%C4%97l-NS%C5%A0-%C4%AFstatymo.pdf
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/01/Ra%C5%A1tas-nr.-3-d%C4%97l-NS%C5%A0-%C4%AFstatymo.pdf
http://www.fm99.lt/mokymasis-visa-gyvenima-arba-ar-kaip-mokytis-po-60-ies/
http://www.fm99.lt/mokymasis-visa-gyvenima-arba-ar-kaip-mokytis-po-60-ies/
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ko-mokykloje-nemoke/mokymasis-visa-gyvenima-treciojo-amziaus-universitetai-lietuvoje?video=1&fbclid=IwAR1t867ZKXaW-s-n25ExthpcyrW4GWAnLLmfsoxsis_aimOLsGVxsN-B2wE
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ko-mokykloje-nemoke/mokymasis-visa-gyvenima-treciojo-amziaus-universitetai-lietuvoje?video=1&fbclid=IwAR1t867ZKXaW-s-n25ExthpcyrW4GWAnLLmfsoxsis_aimOLsGVxsN-B2wE
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ko-mokykloje-nemoke/mokymasis-visa-gyvenima-treciojo-amziaus-universitetai-lietuvoje?video=1&fbclid=IwAR1t867ZKXaW-s-n25ExthpcyrW4GWAnLLmfsoxsis_aimOLsGVxsN-B2wE


                                                                                                                              

Atnaujintas  ir išplėstasTAU asociacijos www.tauasociacija.lt tinklalapio medis ir turinys: 
atidarytos 2 naujos rubrikos TAU misija (2 straipsniai 250 peržiūrų) ir Aš manau (4 straipsniai 
300 peržiūrų). Sistemingai skelbtos publikacijos apie vykdomus seminarus (4 straipsniai 832 
peržiūros), projektus ir kitas aktualijas. 

1. http://www.tauasociacija.lt/projektai/nevyriausybines-organizacijas-vienijanciu-
asociaciju-institucinio-stiprinimo-programa 

2. http://www.tauasociacija.lt/diskusijos-regionuose-neformalaus-vyresniuju-
suaugusiuju-svietimo-pletra-lietuvoje 

3. http://www.tauasociacija.lt/metinis-tau-vadovu-pasitarimas-radviliskyje 
4. http://www.tauasociacija.lt/senjoru-organizaciju-vadovai-aptare-bendradarbiavimo-

galimybes 
5. http://www.tauasociacija.lt/mokymasis-visa-gyvenima-arba-ar-kaip-mokytis-po-60-ies 

 
Informacija svetainėje skelbiama daug operatyviau ir kryptingiau, pakito jos turinys: TAU 
dalijasi patirtimi vykdant tarptautinius projektus, gerinant mokymo kokybę, stiprinant kartų 
bendrystę. Svetainė atlieka svarbią misiją telkiant šalies TAU bendrai sporto, sveikatinimo 
veiklai, meninei saviraiškai (21 straipsnis, 2300 peržiūrų). Savo nuomonę ir įžvalgas dėl 
veiklos gerinimo TAU gali išsakyti rubrikoje „Aš manau“ (4 straipsniai, 300 peržiūrų). 

Asociacijos tinklalapis tampa  svarbiu ir perspektyviu šalies TAU veiklos aktyvinimo ir 
sklaidos  irankiu www.tauasociacija.lt jau aplankė per 13000 skaitytojų tarp jų per 3800 
unikalių.  TAU Asociacijos tinklalapis buvo susietas su Asociacijos narių facebook‘ais kas 
užtikrina didesnį skaitomumą ir žinomumą regionuose. 
 
Projekto veiklos buvo aprašomos regionų TAU elektroniniuose puslapiuose: 

1. http://www.rietavas.lt/go.php/lit/Rietavo-treciojo-amziaus-universitetas- 

2. http://trakaisc.lt/naujienos-

diskusija_neformalaus_vyresniuju_suaugusiuju_svietimo_tema.php 

 

Sukurtas ir 150 egz. tiražu atspausdintas plakatas apie mokymosi galimybes senjorams šalies 
TAU ir išplatintas seminarų metu. Plakato elektroninė versija parengta PDF formatu ir 
paskelbta tinklalapyje  
http://www.tauasociacija.lt/images/leidiniai/Plakatas-Bukime-zinomi.pdf 

 

 
VI. Tęstinumas 

1. Užmegztas  bendradarbiavimas su naująja Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe.  
 

2. Plečiamas partnerių ratas TAU sektoriuje, valstybės institucijose, kitose švietimo ir 
ugdymo įstaigose. Siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp vyresniuosius 
suaugusiuosius vienijančių organizacijų. 

3. Stiprinama vidinė komunikaciją ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp tinklo narių 
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