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Pradinių klasių moksleiviai Lietuvoje 

jau gali naudotis kultūros pasu – bent 

viena paslauga iš 246 veiklų sąrašo, ku

ris vis dar pildomas. Didžiausią pasirin

kimą teikia muziejai ir etninio paveldo 

edukacinius užsiėmimus siūlančios įs

taigos.

Šiais metais vienam moksleiviui, besi

mokančiam pagal pradinio ugdymo pro

gramą, skiriama 5 Eur suma. Ji gali būti 

naudojama vienai veiklai arba kelioms 

mažesnės vertės veikloms. Planuojama, 

kad nuo 2019 metų kultūros pasu nau

dosis visi Lietuvos mokiniai. Kiekvienam 

mokiniui kultūros ir meno veikloms bus 

skiriama 15 eurų per metus.

Svarbu žinoti, kad norėdama naudotis 

kultūros pasu, mokykla turi prisijungti 

prie sistemos. Į kiekvienos mokyklos, 

vykdančios pradinio ugdymo progra

mą, bendrąjį paštą, išsiųsti registracijos 

Neformaliojo švieti-
mo naujovė: pradi-
nukai jau gali nau-
dotis kultūros pasu

prie Kultūros paso paslaugų rezervavi

mo ir užsakymo sistemos duomenys ir 

kita reikalinga informacija.

Mokyklai užsiregistravus sistemoje, 

mokytojas kartu su klase ar grupe gali 

pasirinkti pageidaujamą veiklą iš siū

lomo Kultūros paso paslaugų rinkinio. 

Tai gali būti kultūros ar meno renginys, 

Europos socialinio fondo agentū

ra (ESFA) jau kelerius metus yra Lietu

vos kokybės vadybos ir inovacijų asoci

acijos narė ir nuolat aktyviai dalyvauja 

asociacijos veikloje. Pirmąją spalio sa

vaitę  agentūroje vyko asociacijos narių 

atstovų vizitas, kurio tikslas – pasidalin

ti gerąja patirtimi taikant lean metodus 

tarp savo srities profesionalų, rasti prak

tinių organizacijos atnaujinimo būdų ir 

siekti veiklos efektyvumo bei kokybės. 

Vizitą organizavo Lietuvos kokybės va

dybos ir inovacijų asociacija, o mode

ravo lean 6 Sigma juodojo diržo meis

tras Dainius Urbonavičius. Renginio 

metu Europos socialinio fondo agen

tūros darbuotojai trumpai pristatė savo 

organizaciją, pasiekimus bei iššūkius ir 

vieną iš paskutiniu metu aktyviai tai

komų lean sistemos elementų – A3 for

Viešojo sektoriaus 
įstaigų atstovams 
ESFA pristatė lean 
priemonę, skirtą 
problemoms spręsti

kultūrinės edukacijos užsiėmimas mu

ziejuje ar bibliotekoje, apsilankymas te

atre ar kitokia kultūrinė veikla. 

Kultūros paso priemonei šiais metais 

skirta 600 tūkst. eurų. Veiklos finansuo

jamos įgyvendinant Europos sociali

nio fondo projektą „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“.

riams gerosios praktikos vizitą Europos 

socialinio fondo agentūroje. Ši pažan

gi organizacija tikrai stebina savo atvi

rumu ir noru dalintis, todėl mes bei visi 

dalyvavę nariai esame dėkingi už gali

mybę mokytis kartu. Kai kurių organi

zacijų atstovai, po vizito, išėjo su naujo

mis idėjomis, kurias planuoja pritaikyti 

savo veikloje. Tikime, kad tik visų ben

dradarbiavimas padės pasiekti geresnių 

veiklos rezultatų kiekvienai organizaci

jai,“ – sakė Gintarė Laucė, Lietuvos ko

kybės vadybos ir inovacijų asociacijos 

projektų vadovė.

Renginio metu Finansų ministerijos, 

Vals tybinės mokesčių inspekcijos, Lie

tuvos banko, Lietuvos geležinkelių, Ap

linkos projektų valdymo agentūros, 

įvai rių savivaldybių ir kt. atstovai ne tik 

turėjo progą išgirsti, kokia  ESFA patirtis, 

bet grupelėse pabandyti praktiškai už

pildyti A3 formą sprendžiant pasiūlytas 

problemas. Atsiliepimuose apie renginį 

dalyviai sakė, jog džiaugiasi galėję prak

tiškai išbandyti naują priemonę, dėkojo 

už įkvėpimą, entuziazmą ir dalijosi at

radimais, jog ESFA  yra sąlygiškai nedi

delė įstaiga, „kuri tiek daug investuoja į 

darbuotojų gerovę ir priemones darbui 

pamilti“.

mą, kuri yra puiki problemų sprendimo, 

tobulėjimo ir tikslų įgyvendinimo prie

monė.  ESFA A3 formą sėkmingai taiko 

jau kelerius metus. Šis metodas padeda 

sistemiškai spręsti problemas ir daugiau 

laiko skirti analizei, o taip yra kokybiš

kiau valdomi pokyčiai, užtikrinamas 

priimamų sprendimų pagrįstumas.

„Labai džiaugiamės turėdami galimybę 

jau antrą kartą suorganizuoti savo na

http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

