
 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR UŽIMTUMO PASLAUGAS TELŠIŲ 

RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ VYKDOMOS 

PROGRAMOS 

Institucijos 
pavadinimas 

Kontaktai Vykdomos programos 

 

Telšių švietimo centras 
 

 

 
S.Daukanto g. 35, LT-87104 Telšiai 
Tel. (8 444) 53 445 
Mob. +370 614 69 160 
El. paštas info@sctelsiai.lt 
https://sctelsiai.lt/ 
 
 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
programos; 
Užsienio kalbų mokymai (anglų, vokiečių) – 
lygiai A1, A 2.1, A 2.2, B 1.1, B 1.2, B 1.3. (50 
ak. val.); 
Lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos mokymai 
(50 akad. val.); 
IKT mokymai (40 ak. val.); 
Dailės raiškos mokymai (18 ak. val.); 
Tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, 
švietimas; Bendravimo su vaikais tobulinimo 
kursai (20 ak. val.); 
Pranešimų, paskaitų skaitymas ugdymo 
įstaigų bendruomenėms (pedagogams, 
tėvams).  

 
Telšių rajono savivaldybės 
Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 

 

 
Respublikos g. 18, LT-87333 Telšiai 
Tel. (8 444) 68 034 
Mob. +370 672 12 472 
El. paštas administracija@kpbiblioteka.lt 
https://www.kpbiblioteka.lt/lt/ 

Savarankiškas užsienio kalbų (anglų, 
vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų, švedų) 
mokymasis dirbant su kompiuterine 
programine įranga; 
kompiuterinio raštingumo mokymai; 
edukacinės programos, užsiėmimai. 

 

Žemaičių muziejus „Alka“ 
 

 

 
Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai 
Tel. ( 8 444) 70 282 
Mob. +370 687 75 372 
El. paštas info@muziejusalka.lt 
www.muziejusalka.lt 

Žemaitijos istorinis, archeologinis, 
etnografinis, dvasinis, gamtinis, dvarų 
paveldas;  
Rainių Kančios koplyčia;  
edukaciniai užsėmimai, teminės ekskursijos, 
žemaitiškų patiekalų degustacijos, renginiai. 

 

VšĮ Telšių regioninis 
profesinio mokymo 

centras 
 

 

 
S.Daukanto g. 6b, Varniai, LT-88318 Telšių r. 
Tel. (8 444) 47 696 
El. paštas info@telsiurpmc.lt 
http://www.telsiurpmc.lt 
 
S.Daukanto g. 17, LT-87104 Telšiai 
Tel. (8 444) 53 851, (8 444) 31 571 
El. paštas telsiai.sektorinis@gmail.com 

Mokymai įgyti profesinę kvalifikaciją 
statybos, inžinerijos, aptarnavimo (maisto 
gamybos ir turizmo), IKT, tekstilės ir aprangos 
srityse.  
B kategorijos vairuotojų, Tr1; Tr2; SZ 
traktorių vairuotojų ir ūkininkavimo 
pradmenų kursai. 

 

Telšių suaugusiųjų 
mokykla 

 
 

 
 

 
S. Daukanto g. 17, LT-87110 Telšiai 
Tel. (8 444) 602 62  
El. paštas info@telsiusuaugusiuju.lt 
https://telsiusuaugusiuju.lt 
 

Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programos. 
Pagrindinio ugdymo programa jaunimo 
ugdymo skyriuje. 
Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo 
programos. 
Jaunimo ugdymo skyriaus neformaliojo 
ugdymo programos. 
Besimokantiems  (visų mokyklų) asmenims B 
kategorijos vairavimo mokymo kursai. 
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Telšių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 
biuras 

 

 
 

 
Turgaus a. 7, LT-87122 Telšiai 
Tel. (8 444) 60 155 
Mob. +370 609 84 701 
El. paštas info@telsiurvsb.lt 
 http://telsiurvsb.lt 
 

Nemokamų visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams 
ir juridiniams asmenims Telšių rajono 
savivaldybės teritorijoje; 
privalomasis pirmosios pagalbos mokymas; 
privalomasis higienos įgūdžių mokymas; 
privalomojo mokymo apie alkoholio, 
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo poveikio 
žmogaus sveikatai programa. 

 

Telšių dailės mokykla 

 
 

 
Iždinės g. 2, LT-87122 Telšiai 
Tel. (8 444) 60 218  
Mob. + 370 671 15 930 
El. paštas vdmtel@gmail.com 

Neformaliojo suaugusiųjų  dailės  ugdymo 
programa: 
dailės pagrindai; 
piešimas – kompozicija; 
tapyba – kompozicija. 
Trukmė – 2 m. 

 

Telšių muzikos mokykla 

 

 
Katedros a. 7,LT- 87131 Telšiai 
Tel. (8 444) 60 220 
El. paštas tlsmuzika@gmail.com 
 

Neformaliojo suaugusiųjų muzikos ugdymo 
programa: 
mokymas groti įvairiais instrumentais. 
Trukmė – 4 m. 
 
 

 
Telšių socialinių paslaugų 

centras 

 

 
Džiugo 6, LT-87117 Telšiai 
Tel. (8 444) 51 135 
El. paštas direktore@telsiuspc.lt, 
glovoscentras@telsiuspc.lt 
https://www.telsiuspc.lt 
 

 
Būsimų budinčių globotojų, globėjų 
(rūpintojų) ir įtėvių mokymai (pagrindiniai, 
specializuoti, tęstiniai). 

 
Telšių rajono vietos veiklos 

grupė 
(VVG) 

 

 

 
Sedos g. 6, III a. 8, LT-7112 Telšiai  
Mob. +370 616 38 484 
El. paštas telsiurajonovvg@gmail.com 
http://trvvg.lt/ 
 

Mokymai bendruomenėms-grupės nariams 
pagal Telšių ir Rietavo rajonų savivaldybių 
vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategiją. 

 

Asociacija „Telšių miesto 
vietos veiklos grupė“ 

 
 

 
Turgaus a. 7, LT-87122 Telšiai 
Mob. +370 698 29 689 
El. paštas s.naujokiene@gmail.com 
 

Mokymai tikslinėms grupėms pagal Telšių 
miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros 
strategijos įgyvendinimo veiksmų planą. 

 
Asociacija „Vokiečių 

kalbos ir kultūros draugų 
klubas“ 

 
 

 
Ramunių g. 8, LT-87116 Telšiai 
Mob.  +370 61 47 520 
https://www.facebook.com/vokieciukalbosd
raugai/ 
 
 

 
Neformalūs vokiečių kalbos mokymai (2 ak. 
val., kartą per mėn.); 
edukaciniai užsiėmimai. 
 
 

 
Asociacija „Telšių bičiulių 

ratas“ 

 
Birutės g. 50-2, LT- 87118 Telšiai 
Mob. +370 642 84 059 
El. paštas lavanda.vale@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/berzien
e/ 
 
 
 

 
Neformalūs pirmosios pagalbos, slaugos, 
savanorystės mokymai; 
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Asociacija „Telšių Trečiojo 

amžiaus universitetas“ 
 
 

S.Daukanto g. 17, LT-87110 Telšiai 
Tel. (8 444) 53 364 
El. paštas telsiutau@gmail.com  
https://www.facebook.com/TelsiuTreciojoA
mziausUniversitetas/ 
 

Neformalūs užsienio kalbų (anglų, vokiečių) 
mokymai, edukaciniai-teminiai užsiėmimai; 

 

VšĮ „Aukim!“ 

 
 
 
 
 

 
Šešupės g. 3, LT-87312 Telšiai 
Mob. +370 676 30 287 
El. paštas aukim.aukim@gmail.com 
https://www.facebook.com/aukimaukim/ 
 
 

Konsultacijos ir mokymai psichologinėmis 
temomis. 
Pagrindinės programos: 
- Savęs pažinimo užsiėmimų ciklas moterims 
(18 arba 24 ak. val.); 
- Ribos ir pyktis santykiuose (6 ak. val.); 
- Streso valdymas (6 ak. val. ir 16 ak. val.); 
- Vaikų agresija (6 ak. val.) 
- Paauglystės etapo ypatumai (6 ak. val.) 
- Komandinis darbas ir komunikacija (6 ak. 
val. ir 16 ak. val.); 
- Bendruomeniškumo stiprinimas ir 
motyvacija veiklai (6 ak.val.) 
- Antidiskriminaciniai teoriniai-praktiniai 
mokymai; (6 ak. val. ir 16 ak. val.); 
-šokių meditacija (1 užsiėmimo trukmė – 3-4 
ak. val.) 
- Žydiški ir sakraliniai šokiai (1 užsiėmimo 
trukmė – 2-6 ak. val.). 

VšĮ „Menų inkubatorius“ 
 
 
 

Muziejaus g. 29, LT-87356 Telšiai  
Tel. (8 444) 54 659, 
Mob. +370 698 89 429 
El.paštas info@telmi.lt 
www.telmi.lt 
 

Edukacinės programos,  
kultūriniai projektai. 

Uždarosios akcinės 
bendrovės „Telšių 

praktika“ dailiųjų amatų 
mokykla 

 

Muziejaus g. 29, LT-87356 Telšiai  
Tel. (8 444) 51 686, 
Mob. +370 676 35 909 
praktika7@telsiu-praktika.lt 

 

- Apskaitininkų mokymo programa (560 ak. 
val.); 
- darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 
asmens, mokymo darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais (8 ak. val.); 
- darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
specialisto, dirbančio visų ekonominės 
veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa 
(40 ak. val.); 
- darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
specialisto, dirbančio II ir III grupių 
ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo 
programa (30 ak. val.); 
- darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
specialisto, dirbančio III grupės ekonominės 
veiklos rūšies įmonėse, mokymo programa  
(30 ak. val.); 
- darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 
asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas visų 
ekonominės veikos rūšių įmonėse, mokymo 
programa; 
- darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 
asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių 
ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo 
programa (40 ak. val.); 
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- darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 
asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas  III grupės 
ekonominės veiklos rūšies įmonėse, 
mokymo programa (38 ak. val.); 
- darbdavio, įgalioto asmens, atliekančio 
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas  II ir III grupių ekonominės veiklos 
rūšių įmonėse, mokymo programa (40 ak. 
val.); 
- darbdavio, įgalioto asmens, atliekančio 
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas III grupės ekonominės veiklos 
rūšies įmonėse, mokymo programa (28 ak. 
val.); 
- priešgaisrinė sauga (8 akad. val.). 
 

 
VšĮ Telšių apskrities verslo 

inkubatorius 
 

 
 

 
Sedos g. 34 a, LT- 87101 Telšiai 
Mob. +370 640 50 507 
El. paštas direktore.tavi@tavi.lt 
http://tavi.lt/ 

Pagalba naujoms besikuriančioms miesto ir 
rajono smulkaus ir vidutinio verslo bei su 
menu susijusioms įmonėms. 
Renginių organizavimas verslo atstovams. 
Verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros 
skatinimas. 

 


