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PROJEKTO INOVATYVI ARBATINĖ „ATEIK. SUŽINOK. IŠMOK !“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) projekto Inovatyvi arbatinė „Ateik. 

Sužinok. Išmok!“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

2. Projekto aktualumas: 

Tarnybos metodininkai, organizuodami Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) 

veiklas pastebėjo Šiaulių rajono bendruomenės (toliau – Bendruomenės) vyresnio amžiaus asmenų 

poreikį bendrauti, susiburti, susitikti ne tik paskaitų bei mokymų metu. Esant tokiam poreikiui, buvo 

nutarta organizuoti veiklas, renginius, atitinkančius Bendruomenės vyresnio amžiaus asmenų poreikį 

bendrauti, kartu kokybiškai leisti laisvalaikį. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – Bendruomenės vyresnio amžiaus asmenų kokybiškas laisvalaikis, praturtintas 

naujomis žiniomis. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Suburti Bendruomenės vyresnio amžiaus asmenis kokybiško laisvalaikio praleidimui. 

4.2. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius neformalioje draugiškoje aplinkoje. 

4.3. Plėsti vyresnio amžiaus asmenų akiratį supažindinant su įvairiais laisvalaikio praleidimo 

būdais bei galimybėmis Šiaulių rajone. 

4.4. Skatinti vyresnio amžiaus asmenų savanorystę. 

4.5. Stiprinti Šiaulių rajono įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI IR PARTNERIAI 

 

5. Projekto Inovatyvi arbatinė „Ateik. Sužinok. Išmok!“ dalyviai – Bendruomenės vyresnio 

amžiaus asmenys. 

6. Projekto partneriai – Šiaulių rajono švietimo įstaigos, įvairios organizacijos ir klubai, 

kultūros centrai, aktyvūs visuomenės nariai ir t.t. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, VIETA IR TRUKMĖ 

 

7. Projekto Inovatyvi arbatinė „Ateik. Sužinok. Išmok!“ organizatorius – Tarnyba (V. 

Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai Kuršėnų miesto sen., LT-81184 Šiaulių r.) el. paštas: 

svietimopagalba@siauliuraj.lt, svetainė https://www.srspt.eu/. Projekto koordinatorė – metodininkė 

Edita Giržadienė (tel. (8 41) 58 08 13; el paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt). 
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8. Projekto Inovatyvi arbatinė „Ateik. Sužinok. Išmok!“ renginiai organizuojami Tarnybos 

salėje (pagal situaciją gali būti organizuojami ir kitur). 

9. Kiekvieną kartą organizuojamas renginys turi skirtingą renginio temą. Dalyvių 

informavimui maketuojamas informacinis plakatas su renginio tema, data ir laiku. 

10. Renginiai organizuojami kartą per mėnesį (išskyrus birželio-rugsėjo mėnesius), renginio 

trukmė 2–3 val. 

11. Projekto Inovatyvi arbatinė „Ateik. Sužinok. Išmok!“ renginių metu dalyviai bei partneriai 

pagal galimybes vaišinami arbata, kava, sausainiais ir pan. Lektoriai renginiuose dalyvauja 

savanoriškais pagrindais. 

12. Renginiai yra vieši, jų metu gali būti fotografuojama ar / ir filmuojama viešinimo tikslais. 

13. Projekto organizatorius viešina renginio akimirkas svetainėse https://www.siauliuraj.lt/, 

https://kursenai.lt/, https://www.srspt.eu/ ir savo facebook paskyroje. 

14. Projekto dalyviai ir partneriai turi teisę viešinti savo gerąją darbo patirtį projekto vykdymo 

metu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Nuostatai gali būti keičiami ir pildomi Tarnybos direktoriaus, darbuotojų iniciatyva, 

pasiūlymus gali teikti dalyviai, partneriai. 

16. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina Tarnybos direktorius. 

17. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 
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