
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR UŽIMTUMO PASLAUGAS ŠIAULIŲ 

RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ VYKDOMOS 

PROGRAMOS / VEIKLOS 
 

Eil. 

Nr. 

Institucijos 

pavadinimas 
Kontaktai Vykdomos programos/veiklos 

1.  

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 

 

 

 

 

 

 

Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, 

Kuršėnų miesto sen., 

LT-81184 Šiaulių r. 

Tel. (8 41) 580813, (413) 

Mob. 8 675 24482 

El. p.  

svietimopagalba@siauliuraj.lt 

http://www.srspt.eu/ 

 Inicijuoja, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos 

tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų 

mokymo(si) programas bei projektus pedagogams, 

mokiniams, mokyklų bendruomenėms, kitų institucijų 

darbuotojams bei visuomenės atstovams. 

 Informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, 

kompetencijų tobulinimo, saviugdos ir savišvietos 

poreikių tenkinimo galimybes. 

 Sudaro sąlygas veikti įvairioms organizacijoms, 

padedančioms tenkinti saviugdos ir 

saviraiškos poreikius. 

 Planuoja ir organizuoja neformaliojo švietimo 

rajoninius, regioninius, šalies bei užsienio 

renginius, šventes, parodas, ekskursijas mokiniams ir 

edukacines išvykas mokytojams, apibendrina 

rezultatus. 

 Organizuoja ir koordinuoja Trečiojo amžiaus 

universiteto veiklą. 

mailto:svietimopagalba%40siauliuraj.lt
http://www.srspt.eu/


2.  

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros 

centras 

 

 

 

 

 

 

Ventos g. 11A, Kuršėnai, 

LT-81157 Šiaulių r., 

Tel. (8 41)  52 36 98, 

 El. p.  

 siauliurajonokc@gmail.com 

lubienejovita@gmail.com 

http://kursenukultura.lt/ 

 

 Meninė kultūrinė veikla (užimtumas ir pasiūla): mėgėjų 

meno kolektyvai, meninio ugdymo klubai, parodos, 

teminiai, proginiai edukaciniai užsiėmimai, senjorų 

popietės, pramoginiai nemokami ir komerciniai 

renginiai – spektakliai, koncertai, susitikimai, 

profesionalių atlikėjų programos. 

3.  

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

Aušros al. 21, LT-76299 Šiauliai, 

Tel. (8 41)  52 51 02, 

Faks. (8 41)  52 51 02, 

El. p.  

 info@biblioteka.w3.lt 

http://biblioteka.w3.lt/  

 

 Gyventojų bibliotekinis ir informacinis aptarnavimas. 

 Kraštotyros, sociakultūrinės edukacijos. 

 Skaitymo skatinimas, informacinio raštingumo ir kitos 

su bibliotekų veikla susijusios neformaliojo švietimo 

programos ir projektai. 

 Įvairaus spektro nemokamos ir mokamos paslaugos. 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems. 

4.  

 

Šiaulių rajono savivaldybės etninės 

kultūros ir tradicinių amatų centras 

 

 

 

 

 

 

Ventos g. 7A, Kuršėnai,  

LT-81157 Šiaulių r., 

Tel. (8 41)  58 34 22, 

Faks. (8 41)  58 34 22, 

El. p.   

birutepos@gmail.com 

http://kursenuamatucentras.lt/ 

 Lipdymo iš molio, individualūs žiedimo iš molio, 

sausos vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo vašku, 

juostų pynimo užsiėmimai. 

 Keramikos ruošinių nuo 0,5 iki 2 l dekoravimas su 

glazūra. Kalėdinių žaislų varstymas iš šiaudų, mezgimo 

– nėrimo užsiėmimai. 

mailto:siauliurajonokc%40gmail.com
mailto:jovita.lubiene%40siauliuraj.lt
http://kursenukultura.lt/
mailto:info%40biblioteka.w3.lt
http://biblioteka.w3.lt/
mailto:birutepos@gmail.com
http://kursenuamatucentras.lt/


5.  

Šiaulių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

 

 

 

J. Basanavičiaus g. 7,  

Kuršėnai, LT-81184 Šiaulių r.,  

Mob. 8 683 27 615, 

El. p. 

  vsb.siauliuraj@gmail.com 

http://siauliurvsb.lt/ 

 

 Paskaitos, seminarai,  sveikatos renginiai įvairiomis 

sveikatos temomis,  fizinio aktyvumo renginiai – 

reguliarūs šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai, 

kineziterapijos užsiėmimai. 

6.  

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono  

turizmo ir verslo informacijos 

centras 

 

 

 

 

 

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai,  

LT-81184 Šiaulių r.  

Tel. (8 41) 58 44 86 

El. p. 

 tvic@siauliuraj.lt;  

 

 

Domantų k. 15 Meškuičių sen. 

 Šiaulių r.  

Tel. (8 41) 37 08 60 

El. p. 

 siauliuraj@gmail.com 

www.siauliurajonas.lt  

 

 Verslo subjektų konsultavimas, projektų, verslo planų 

rašymas. 

 Verslo subjektams teikiami mokymai, seminarai. 

 Vykdoma Šiaulių rajono savivaldybės sutartis plėtoti 

viešąsias paslaugas turizmui ir verslui.  

7.  

 

Viešoji įstaiga „Dienos centras 

sutrikusio intelekto asmenims“ 

 

 

 

 

Durpynų g. 10, Kuršėnai, 

LT-81171 Šiaulių r. 

Tel. (8 41)  58 07 78 

Faks. (8 41)  58 07 78 

El .p.  

dienoscentras.kursenai@gmail.com 

d.centras.direktore@gmail.com 

www.dienoscentraskursenai.lt 

 Dienos socialinės globos paslaugos asmenims 

turintiems  proto ir kompleksines negalias.   

 Darbinių / buitinių / kasdieninių įgūdžių lavinimas, 

palaikymas. 

 Fizinio aktyvumo sveikatinimas. 

 Įvairių amatų mokymas (rankdarbiai, keramika, 

medžio darbai) 

 Laisvalaikio organizavimas. 

 

mailto:vsb.siauliuraj%40gmail.com
http://siauliurvsb.lt/
wlmailhtml:mid://00000269/!x-usc:mailto:tvic@siauliuraj.lt
wlmailhtml:mid://00000269/!x-usc:mailto:siauliuraj@gmail.com
wlmailhtml:mid://00000269/!x-usc:http://www.siauliurajonas.lt/
mailto:dienoscentras.kursenai%40gmail.com
mailto:d.centras.direktore%40gmail.com
http://www.dienoscentraskursenai.lt/


8.  

 

Algirdo Urbelio IĮ 

 

 

 

 

UAB Automotomokykla  

 

 

 

 

Henriko Zavecko Įmonė 

 

 

 

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų  

politechnikos mokykla 

 

 

 

V. Kudirkos g. 33 Kuršėnai, 

 LT- 81147 Šiaulių r., 

Mob. + 370 674 77 512 

www.autommm.lt  

 

Aušros g. 3, Ginkūnai,  

LT-81493 Šiaulių r., 

 Mob. + 370 620 32 222 

https://www.automotomokykla.lt/  

 

Skirolaukio g. 3, Kuršėnai,  

LT-81131 Šiaulių r., 

Mob. +370 682 24 269 

http://www.autoteises.lt/  

 

 

Daugėlių g. 17, Kuršėnai, 

LT-81125 Šiaulių r., 

Tel. (8 41) 58 58 92 

El. p. info@kursenupm.lt, 

http://www.kursenupm.lt/NW/ 

 

 

 

 

 

 

 Vairavimo mokymo paslaugos. 

 Vairavimo kursai Šiaulių rajone. 

9.  

Viešoji įstaiga Kuršėnų  

politechnikos mokykla 

 

 

 

 

Daugėlių g. 17, Kuršėnai,  

LT-81125 Šiaulių r., 

Tel. (8 41) 58 58 92 

El. p.  

info@kursenupm.lt, 

http://www.kursenupm.lt/NW/ 
 
 

 Vykdomos 40 akad. val. trukmės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos:  

 Kremų gaminimas; 

 tortų ir pyragaičių pertepimas; 

 Metalo suvirinimo pradmenys; 

 Namų ūkio ekonomika; 

 Nesudėtingų baldų iš medžio drožlių plokščių (MDP) 

http://www.autommm.lt/
https://www.automotomokykla.lt/
http://www.autoteises.lt/
mailto:info@kursenupm.lt
http://www.kursenupm.lt/NW/
mailto:info@kursenupm.lt
http://www.kursenupm.lt/NW/


 gaminimas; 

 Plaukų dizainas; 

 Smulkus automobilio važiuoklės remontas; 

 Šventinio stalo serviravimas ir dekoravimas; 

 Užkandžių ir desertų gaminimas. 

10.  

 

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla 

 

 

Stadiono g. 16, Kuršėnai, 

Kuršėnų miesto sen., 

LT-81147 Šiaulių r. 

Tel. (8 41) 581631, (392) 

Mob. 8 646 04057 

El. p. 

kursenumenomokykla@gmail.com 

http://www.kursenumenas.lt/ 

 Dailės neformaliojo (suaugusiųjų) 4 metų ugdymo 

programa. 

 Muzikos neformaliojo (suaugusiųjų) 4 metų ugdymo 

programa. Galima rinktis specialybes: kl. gitara, 

fortepijonas, bosinė gitara, akordeonas ir kt. 

pageidaujamos. 

 Vykdoma savanorystė su Šiaulių r. Trečiojo amžiaus 

universitetu. Penkti metai mokykloje  vyksta Šiaulių r. 

Trečiojo amžiaus universiteto dainavimo studijos 

užsiėmimai. 

11.  

 

Asociacija  

„Šiaulių rajono jaunų  

tėvų bendruomenė“ 

 

 

 

 

 

 

Daugėlių g. 74, 

Kuršėnai, LT-81121 Šiaulių r., 

Mob. + 370 616 88 553 

El. p. 

Jaunutevubendruomene@gmail.com  

 Tėvų informavimas, konsultavimas. 

 Projektų rengimas ir įgyvendinimas, renginių 

iniciavimas. 

 Laisvalaikio erdvių šeimoms / suaugusiems gerinimas, 

įkūrimas. 

12.  

 

Asociacija  

„Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ 

 

 

 

Vilniaus g. 324, Vijoliai,  

LT-76310  Šiaulių r., 

Tel. (8 41) 57 98 01 

El. p.  

 Konsultacijos Šiaulių r. VVG strategijos priemonių 

finansavimo sąlygų, paraiškų teikimo, administravimo, 

mokėjimo prašymų ruošimo, ataskaitų teikimo, viešųjų 

pirkimų klausimais. 

mailto:kursenumenomokykla@gmail.com
http://www.kursenumenas.lt/
mailto:Jaunutevubendruomene@gmail.com


 
 
 
 
 
 

npovilas2@gmail.com, 

http://www.siauliurvvg.lt/ 

 Informacija ir konsultacijos apie galimybes 

asociacijoms ir VVG nariams dalyvauti kitų 

finansavimo fondų projektinėse veiklose. 

13.  

Šiaulių r. Trečiojo amžiaus 

universitetas 
 
 
 

J. Basanavičiaus g. 7,  

Kuršėnai, LT-81183 Šiaulių r., 

Tel. (8 41) 58 44 86 

El. p.  

svietimopagalba@gmail.com, 

https://www.srspt.eu/ 

 Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir lavinimas. 

 Paskaitos sveikos gyvensenos, istorijos, psichologijos 

ir kt. temomis. 

 Dramos, dailės, šokio, dainavimo, mankštų 

užsiėmimai. 

 Edukacinės išvykos, šventės, projektai. 

14.  

 

Šiaulių rajono bendruomeniniai 

šeimos namai  

 

 

J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai,  

LT-81156 Šiaulių r., 

Mob. + 370 684 45 059 

El. p. 

 bsnsiauliur@gmail.com 

 Paskaitos (temos: bendravimo įgūdžiai, fizinė ir 

psichologinė sveikata, savimotyvacija, konfliktų 

valdymas ir kt). 

 Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos. 

15.  

Viešoji įstaiga „Eterna vita“ 

 

 

 

Kušleikių k. 8, Kušleikiai,  

LT-81103 Šiaulių r., 

Mob. + 370 616 05 905 

El. p.  

info@eternavita.lt, 

https://www.eternavita.lt/ 

 

 Konsultavimas priklausomybių klausimais. 

16.  
 

Atviras Šiaulių rajono jaunimo 

centras 

 

Sodo g. 4, Kuršėnai,  

LT-81178 Šiaulių r., 

 Atviro darbo su jaunimu paslaugos jauniems žmonėms 

iki 29 m. 

mailto:npovilas2@gmail.com
http://www.siauliurvvg.lt/
mailto:svietimopagalba@gmail.com
https://www.srspt.eu/
mailto:bsnsiauliur@gmail.com
mailto:info@eternavita.lt
https://www.eternavita.lt/


 Mob. + 370 67 353 555 

El. p. 

 srjaunimocentras@gmail.com, 

http://www.srjc.lt/ 

 

 Kryptingos, jaunų žmonių poreikius atliepiančios 

veiklos, siekiant ugdyti socialinius įgūdžius. 

 Individualios konsultacijos. 

 Dirbama su grupėmis patyriminio ugdymo metodais. 

17.  

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla 

 

 

Liepų alėja 11, Kuršėnai,  

Kuršėnų miesto sen., 

LT-81116 Šiaulių r. 

Tel. (8 41) 581382, (386) 

Mob. 8 620 91186 

El. p. 

kursenusm@gmail.com 

http://www.srsm.lt/ 

 

 

 Sporto varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose. 

 Sporto švenčių organizavimas ir vykdymas.  

 Neįgaliųjų socialinė integracija. 

 Projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

 Dalyvavimas rajono, regiono, šalies sporto renginiuose. 

18.  

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai 

 

 

 

 

Ventos g. 114, Kuršėnai, 

Kuršėnų miesto sen., 

LT-81177 Šiaulių r. 

Tel. (8 41) 581971, (396) 

Mob. 8 620 91254 

El. p. 

kurybosnamai1@gmail.com 

http://kurybos.kusenai.lm.lt/ 

 

 Medžio drožybos, siuvimo, pynimo, pradinio 

modeliavimo, interjero puošybos, keramikos, 

papuošalų gamybos užsiėmimai. 

 

 

 

 

mailto:srjaunimocentras@gmail.com
http://www.srjc.lt/
mailto:kursenusm%40gmail.com
http://www.srsm.lt/
mailto:kurybosnamai1%40gmail.com
http://kurybos.kursenai.lm.lt/

