
 

 

 

INSTITUCIJA, KONTAKTAI PROGRAMOS 

ŽMOGUS IR VISUOMENĖ       

 Telšių švietimo centras 

S.Daukanto g. 35, Telšiai, tel. (8 444) 60 213, 

Mob. +370 614 69 160 

El.p. info@sctelsiai.lt 

http://sctelsiai.lt/ 

 

Tėvų švietimas. 

 Asociacija ,,TELŠIŲ BIČIULIŲ RATAS“ 

Birutės g. 50-2, Telšiai, tel. +370 642 84 059 

El.p. lavanda.vale@gmail.com      

https://www.facebook.com/groups/berziene/                                                                                                                                                                

Edukacinės programos. Mokymai. Mentorystė. 

 VšĮ „Aukim!“ 

Šešupės g. 3, Telšiai, tel. +370 676 30 287 

El.p. aukim.aukim@gmail.com 

https://www.facebook.com/aukimaukim 

 

Psichologiniai mokymai ir konsultacijos. 

Supervizijos.  

Mediacija. 

 

 Telšių Trečio Amžiaus Universitetas 

S.Daukanto g. 17, Telšiai, tel. (8 444) 53 364 

El.p. telsiutau@gmail.com 

https://www.facebook.com/TelsiuTreciojoAmziausUn

iversitetas/ 

 

Senjorų edukaciniai mokymai. 

 

 

Telšių socialinių paslaugų centras 

Džiugo g. 6, 4 aukštas, Telšiai, tel. +370 645 32 625 

El.p. globoscentras@telsiuspc.lt, 

http://www.telsiuspc.lt/ 

 

Globėjų įtėvių rengimas, konsultavimas. 

 VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius 

Sedos g. 34a., Telšiai, tel.70 640 50 507 

El.p. direktore.tavi@tavi.lt, http://tavi.lt/ 

 

Pagalba naujoms besikuriančioms miesto ir rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. 

Verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas. 

 Asociacija „Telšių miesto vietos veiklos grupė“ 

Turgaus a. 7, Telšiai, tel. +370 698 29 689 

El.p. s.naujokiene@gmail.com 

 

Mokymai tikslinėms grupėms pagal Telšių miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planą. 
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 Telšių rajono vietos veiklos grupė (VVG) 

Sedos g. III a. 8, Telšiai, tel. +370 616 38 484 

El.p. telsiurajonovvg@gmail.com, 

http://trvvg.lt/ 

 

Mokymai bendruomenės-grupėms nariams pagal Telšių ir Rietavo rajonų savivaldybių 

vietos plėtros 2020-2022 metų strategiją.  

 Telšių moterų bendrija „Akvalina“ 

Birutės 10B, Telšiai, tel.: +370 609 83 469 

El.p. akvalinabendrija@gmail.com 

Facebook paskyra – Telšių moterų bendrija 

„Akvalina” 

Savanoriškos veiklos mokymai asmenims virš 55 metų. 

Pozityvios tėvystės mokymai šeimoms. 

 

 

Asociacija „Telšių mamyčių klubas“ 

Dariaus ir Girėno g. 14-40, Telšiai, tel. +370 621 

45 583 

El.p. jolita.telsiai@gmail.com 

https://www.facebook.com/Telšių-Mamyčių-Klubas-

537699839655693/ 

 

Edukaciniai užsiėmimai bendradarbiavimo šeimoje, savanorystės temomis.  

UŽSIENIO KALBOS   

 Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, Telšiai, tel. (8 444) 60 213, mob. 

+370 614 69 160 

El.p. info@scteliai.lt,  

http://sctelsiai.lt/ 

Užsienio kalbų mokymai. 

 Telšių r. savivaldybės  Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 

Respublikos g. 18, Telšiai, tel. (8 444) 45 738; 

El.p. administracija@kpbiblioteka.lt, 

http://www.kpbiblioteka.lt/lt/ 

Užsienio kalbų mokymai. 

 VšĮ „Anglų kalbos centras“ 

Respublikos 13 g. II a., Telšiai, tel. +370 600 69 599 

El.p. info@anglukc.lt, http://www.anglukc.lt/ 

 

Anglų kalbos mokymai. 

 Asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų 

klubas“ 

Ramunių g. 8, Telšiai, tel. +370 614 74 520 

El.p. nijole.vaicekauske@yahoo.de 

https://www.facebook.com/vokieciukalbosdraugai/ 

 

Vokiečių kalbos mokymai. 
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 Rolanda Rimkevičienė  

(Veikla su individualios veiklos pažyma) 

Tel. +370 600 09 577 

El.p. rolanda@rolanda.lt, www.rolanda.lt 

 

Anglų kalbos mokymai. 

MENAI / KULTŪRA 

 Telšių rajono savivaldybės kultūros centras 

Respublikos g. 18, Telšiai, tel. (8 444) 68 996; 

El.p. info@telsiukultura.lt, http://telsiukultura.lt/ 

 

Edukaciniai – kultūriniai užsiėmimai, ugdomoji meninė veikla. 

 Telšių r. savivaldybės  Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 

Respublikos g. 18, Telšiai, tel. (8 444) 45 738; 

El.p. administracija@kpbiblioteka.lt, 

http://www.kpbiblioteka.lt/lt/ 

 

Edukaciniai – kultūriniai užsiėmimai. 

 Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija 

Kęstučio g. 3, Telšiai, mob. tel. +370 610 34 853 

El.p. mantas.petreikis@vda.lt 

http://www.vda.lt/telsiu-galerija 

 

Meninė – švietėjiška veikla suaugusiems. 

 Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir 

konservavimo centras 

Kęstučio g. 3-2, Telšiai, tel. 8 686 23 034 

El.p. telsiai@vda.lt 

http://tyrimukonservavimocentras.lt/ 

 

Edukaciniai užsiėmimai. 

 VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras   

Turgaus a.21,Telšiai, tel.(8 444) 53 010, mob. +370 

618 63 448  

El.p. turizmocentras@telsiai.lt, www.telsiaitic.lt 

Edukaciniai užsiėmimai. 

 Žemaičių muziejus „Alka“ 

Muziejaus g. 31, Telšiai, tel.(8 444) 70 282,  

mob. 8 684 75 372 

El.p. info@muziejusalka.lt, www.muziejusalka.lt 

 

Etninės, istorinės, gamtinės, meninės-kūrybinės, archeologinės edukacinės programos.  
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VšĮ Telšių menų inkubatorius 

Muziejaus g. 29, Telšiai, tel. (8 444) 54 659 

El.p. info@telmi.lt, http://www.telmi.lt/ 

 

Edukaciniai – kultūriniai užsiėmimai. 

 Telšių meno mokykla 

Katedros a. 7, Telšiai, tel. (8 444) 60 220 

El.p. tlsmuzika@gmail.com 

http://www.telsiumuzikosmokykla.lt/ 

 

Muzikos ir dailės pamokos suaugusiesiems. 

 Telšių moterų bendrija „Akvalina“ 

Birutės 10B, Telšiai, tel.: +370 609 83 469 

El.p. akvalinabendrija@gmail.com 

Facebook paskyra – Telšių moterų bendrija 

“Akvalina” 

 

Meniniai kūrybiniai užsiėmimai šeimoms. 

SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS 

 Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, Telšiai, tel. (8 444) 60 213 

El.p. info@scteliai.lt, http://sctelsiai.lt/ 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai. 

 Telšių r. savivaldybės  Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 

Respublikos g. 18, Telšiai, tel. (8 444) 45 738; 

El.p. administracija@kpbiblioteka.lt, 

http://www.kpbiblioteka.lt/lt/ 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai. 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ 

dailiųjų amatų mokykla 

Muziejaus g. 29, Telšiai, tel. (8 444) 51 686 

El.p. praktika7@telsiu-praktika.lt, 

http://www.studijos.lt/istaiga/2123/0/Uzdarosios-

akcines-bendroves-Telsiu-praktika-dailiuju-amatu-

mokykla 

 

 

 

 

 

Kompiuterio raštingumo mokymai 
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PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

  

 

Telšių švietimo centras 

S. Daukanto g. 35, Telšiai, tel. (8 444) 60 213 

Mob. +370 814 69 160 

El.p. info@scteliai.lt, http://sctelsiai.lt/ 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams. 

 VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras 

S.Daukanto g. 17, Telšiai, tel. (8 444) 53 581; 

S.Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių raj., tel. (8 444) 47 

696; 

El.p. info@telsiurpmc.lt,  http://www.telsiurpmc.lt/ 

 

Formalios mokymo programos: Automobilių mechanikas, Automobilių kėbulų 

remontininkas, Apdailininkas (statybininkas), Kompiuterinio  projektavimo operatorius, 

Virėjas, Padavėjas-barmenas, Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, Siuvėjas, Kaimo 

turizmo organizatorius; 

Neformalus suaugusiųjų švietimas. 

 Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas 

Muziejaus g. 29, Telšiai, tel. (8 444) 51 297; 

El.p. telsiai@vda.lt 

http://www.vda.lt/lt/telsiu-fakultetas 

 

Formalios mokymo programos: Gaminio dizainas, Baldų dizainas ir restauravimas, 

Aprangos ir mezgimo dizainas, metalo menas ir juvelyrika, Taikomoji skulptūra. 

Neformalus suaugusiųjų švietimas. 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ 

dailiųjų amatų mokykla 

Muziejaus g. 29, Telšiai, tel. (8 444) 51 686 

El.p. praktika7@telsiu-praktika.lt, 

http://www.studijos.lt/istaiga/2123/0/Uzdarosios-

akcines-bendroves-Telsiu-praktika-dailiuju-amatu-

mokykla 

 

 

Formalios mokymo programos: Apdailininko mokymo programa, Tekintojo mokymo 

programa, Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa, Staliaus mokymo 

programa, Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa,Garo (iki 0,05 Mpa) ir vandens 

šildymo ( iki 1100 C) katilų kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko mokymo programa, 

Dailidės mokymo programa, Dažytojo mokymo programa, Plytelių klojėjo mokymo 

programa, Tinkuotojo mokymo programa. 

Apskaitininko mokymai. 

 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ 

dailiųjų amatų mokykla 

Muziejaus g. 29, Telšiai, tel. (8 444) 51 686 

El.p. praktika7@telsiu-praktika.lt 

http://www.studijos.lt/istaiga/2123/0/Uzdarosios-

akcines-bendroves-Telsiu-praktika-dailiuju-amatu-

mokykla 

 

 

Neformalus suaugusiųjų švietimas: 
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, mokymo darbuotojų saugos ir  

sveikatos klausimais 

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, dirbančio visų ekonominės  

veiklos  rūšių  įmonėse, mokymo programa 

3. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, dirbančio II  ir III  grupių 

ekonominės  veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa  
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, dirbančio III  grupių ekonominės  

veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa 
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5. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir 

 sveikatos  tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa 

6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir 

 sveikatos  tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo  

programa 

7. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir  

sveikatos tarnybos funkcijas  III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo 

programa 

8. Darbdavio, įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos  

funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa 

9. Darbdavio, įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų  saugos ir sveikatos tarnybos 

funkcijas III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa 

10. Priešgaisrinė sauga 

 

 

 

 

 
 

SVEIKATA / SPORTAS / MITYBA 

 Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Džiugo 6,  Telšiai, tel. (8 444) 60 155 

El.p. info@telsiurvsb.lt,  

http://www.telsiurvsb.lt/ 

 

Suaugusiųjų sveikatinimo mokymai. 

 Telšių Trečio Amžiaus Universitetas 

S.Daukanto g. 17, Telšiai, tel. (8 444) 53 364 

El.p. telsiutau@gmail.com 

https://www.facebook.com/TelsiuTreciojoAmziausUn

iversitetas/ 

 

Senjorų sveikatinimo mokymai. 

 Telšių aeroklubas Mokymai  sklandytojo licencijai gauti. 
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Tryškių g. 50. Degaičių sen. Telšių r. sav., 

tel. +370 656 74 580 

El.p. telsiuaeroklubas@gmail.com 

Facebook Telšių Aeroklubas 

 

Mokymai pilotų su ultralengvaisias orlaiviais. 

Rengiamos sklandytojų treniruočių stovyklos.  

 

 VšĮ Telšių teniso kortai 

Plungės g. 74B, Telšiai, tel. +370 686 73 227 

El.p. info@tkimpulsas.lt,  

http://www.tkimpulsas.lt 

 

Lauko teniso žaidimo mokymai pradedantiesiems. 

  

Telšių moterų bendrija „Akvalina“ 

Birutės 10B, Telšiai, tel.: +370 609 83 469 

El.p. akvalinabendrija@gmail.com 

Facebook paskyra – Telšių moterų bendrija 

„Akvalina” 

 

Šeimų sveikatinimo mokymai. 

 

 

Jojimo centras „TOPOLIS“ 

Kalnėnų kaimas, Telšių r. 

Tel.: +370 610 24 295 

El.p. jojimocentras.topolis@gmail.com 

https://www.jok.lt/index.php?/Zirgynas/jojimo-

centras-topolis.html 

 

Jojimo mokymai pradedantiesiems. 

 

 

 

Asociacija „Telšių mamyčių klubas“ 

Dariaus ir Girėno g. 14-40, Telšiai, tel. +370 621 

45 583 

El.p. jolita.telsiai@gmail.com 

https://www.facebook.com/Telšių-Mamyčių-Klubas-

537699839655693/ 

 

Sveikos gyvensenos mokymai suaugusiesiems. 

 Judėjimo evoliucija – Telšių šiaurietiško ėjimo 

klubas 

Tel.: +370 626 13 448 

El.p.vaiksciojias.telsiai@gmail.com 

https://www.facebook.com/judejimoevoliucija/ 

 

Užsiėmimai, skirti fizinio aktyvumo skatinimui. 
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