
 
                                                                                                                      

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

 

SPRENDIMAS 
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 

PATVIRTINIMO   

 

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-104 

Panevėžys 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio  

2 dalimi, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2019–2021 metų veiksmų planą (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras         Povilas Žagunis 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-104 

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2019–2021 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) skirtas Panevėžio rajono 2019–2021 

metų strateginio veiklos plano programos Nr. 02 „Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo proceso 

ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos“ 4 uždaviniui „Sudaryti sąlygas 

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymui“ ir Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymui įgyvendinti.  

2. Veiksmų plano paskirtis – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybėje neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymąsi, sudaryti sąlygas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą. Siekiama 

tęsti  

2017–2018 m. įgyvendintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Panevėžio 

rajono savivaldybėje veiksmų planą – kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi sistemą Panevėžio rajone.  

2017–2018 m. vykdytas senjorų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bei kultūros darbuotojų švietimas. 

Pagrindiniai suaugusiųjų švietimo programų teikėjai Panevėžio rajono savivaldybės įstaigos: 

Švietimo centras, viešoji biblioteka, visuomenės sveikatos biuras, daugiafunkciai centrai, kultūros 

centrai. Šių įstaigų lektoriai mokė suaugusiuosius užsienio kalbų, organizavo paskaitas ir kursus 

meninės raiškos, socialinėmis, etninės kultūros, informacinių technologijų, sveikos gyvensenos, 

pozityvios tėvystės ir kt. temomis. Buvo aktyviai vykdoma Panevėžio rajono trečiojo amžiaus 

universiteto (toliau – TAU) veikla. Keturiolikoje fakultetų mokosi 459 senjorai nuo 55 iki 92 metų.  

Bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu atliktas tyrimas „Suaugusiųjų švietimo 

prieinamumas ir kaitos veiksniai (Panevėžio rajono atvejis)“. Tyrimas parodė, jog svarbiausia 

suaugusiųjų švietimo paskirtis – asmeninis tobulėjimas, kuris, visų pirma, siejamas su savęs 

aktualizavimu profesinėje, vėliau laisvalaikio srityse. Mokymasis visą gyvenimą sudaro tinkamas 

prielaidas asmenims aktyviai dalyvauti nuolat kintančiuose visuomenės gyvenimo procesuose. 

Svarbu, kad žmonės, įsijungdami į suaugusiųjų švietimui skirtas veiklas stiprintų nuolatinio 

mokymosi poreikį, išnaudojant visas galimybes profesiniams įgūdžiams tobulinti ar prasmingam 

laisvalaikiui modeliuoti. Tyrimas rodo, kad labiausiai pageidautinos veiklos Panevėžio rajono 

savivaldybėje yra susijusios su komunikavimo (mokymasis kalbėti užsienio kalba), kultūrinio 

sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo bei mokymosi mokytis kompetencijų ugdymu(si). 
Labai svarbu, kad įvairioms gyventojų grupėms pagal poreikius jų gyvenamojoje vietovėje 

būtų teikiamos mokymosi paslaugos, padedančios ugdytis bendruosius visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi gebėjimus, taikomos lanksčios mokymosi formos bei būtų prieinamas profesinis 

mokymasis ar studijos, didinamas kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų), bendruomenių, sporto ir 

kitų organizacijų, kurios sukuria kūrybingą ir inovatyvią neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir 

savišvietos kultūrą, vaidmuo. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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3. Veiksmų plano tikslas – plėtoti ir tobulinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi sistemą Panevėžio rajono savivaldybėje. 

4. Veiksmų plano uždaviniai: 

4.1. sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų 

teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas; 

4.2. viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęsinio mokymo veiklas, programas ir renginius; 

4.3. stebėti įgyvendintas priemones, planuoti naujas iniciatyvas. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal priemones (priedas). 

6. Veiksmų plano vykdymą koordinuoja Panevėžio rajono švietimo centras. 

7. Veiksmų planas įgyvendinimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansinės 

paramos, Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. Veiksmų 

plano įgyvendinimo rezultatai skelbiami Panevėžio rajono švietimo centro ir Panevėžio rajono 

savivaldybės interneto svetainėse.  

 

IV SKYRIUS 

NUMATOMI REZULTATAI 

 

8. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2019–2021 metų veiksmų planas sustiprins neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

paslaugų plėtrą Panevėžio rajono savivaldybėje. 

____________________________ 

 
 

 



 

 

Panevėžio rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2019–2021 metų 

veiksmų plano 

priedas 

 

TIKSLAS. PLĖTOTI IR TOBULINTI SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI SISTEMĄ 

PANEVĖŽIO RAJONE 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą 

nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas   

Priemonė Vykdytojai Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1.1. Tyrimo „Suaugusiųjų švietimo 

prieinamumas ir kaitos veiksniai 

(Panevėžio rajono atvejis)“ rezultatų 

pristatymas ir analizė  

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2019 m. I ketv. Pristatyme dalyvaus  

20–30 neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

teikėjų  

Tyrimo rezultatų 

panaudojimas 

organizuojant 

neformalųjį švietimą 

Panevėžio rajone 

1.2. Bendrųjų kompetencijų ugdymo 

programų (sveikatos stiprinimo, 

finansinio suaugusiųjų švietimo, 

naujųjų technologijų, IT raštingumo, 

verslumo skatinimo, gebėjimo 

mokytis, pilietiškumo, bendravimo 

užsienio kalba ir kt.) rengimas ir 

įgyvendinimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka, 

Panevėžio rajono kultūros 

centrai, 

Panevėžio rajono 

bendruomenės 

2019–2021 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 

žmonių skaičius 

 

1.3. Suaugusiųjų skatinimas mokytis 

visą gyvenimą kuriant ir formuojant 

pozityvios tėvystės įgūdžius 

Panevėžio rajono švietimo 

centras,  

Panevėžio rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

2019–2021 m. Patenkinti tėvų (globėjų, 

rūpintojų) savišvietos 

poreikiai 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 

žmonių skaičius 

1.4. Suaugusiųjų kultūrinių poreikių 

tenkinimas, sąlygų suaugusiųjų 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

2019–2021 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

Įgyvendintų priemonių 

ir juose dalyvavusių 



 

 

kūrybinei saviraiškai, etnokultūros 

puoselėjimui sudarymas 

biblioteka, 

Panevėžio rajono kultūros 

centrai, 

Panevėžio rajono 

bendruomenės 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

 

žmonių skaičius 

 

1.5. Įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojams 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

2019–2021 m. Patenkinti senjorų 

savišvietos ir užimtumo 

poreikiai 

Dalyvių skaičius 

1.6. Savižudybių prevencijos ir 

psichologinės pagalbos mokymai 

specialistams (policijos pareigūnams, 

ugniagesiams gelbėtojams, seniūnijų 

socialiniams darbuotojams, švietimo 

įstaigų pagalbos specialistams, 

kultūros ir švietimo įstaigų vadovams, 

medicinos darbuotojams, seniūnams, 

bendruomenių pirmininkams) 

Panevėžio rajono 

savivaldybės administracija 

2019–2020 m. Specialistai išklausys 

mokymus apie savižu-

dybių prevenciją, riziką, 

pirminės emocinės pa-

galbos teikimą, spręs sa-

vižudybių prevencijos iš-

šūkius ir veiksmingai 

naudos psichosocialinės 

pagalbos galimybes 

Dalyvių skaičius 

2 uždavinys. Viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęsinio mokymo veiklas, programas ir 

renginius 

2.1. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginių Panevėžio rajone plėtojimas 

ir koordinavimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

2019–2021 m. Visuomenės 

informavimas, dėmesys 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

aktualijoms 

Renginių ir dalyvių 

skaičius 

2.2. Informacijos apie neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą prieinamumo 

didinimas, suburiant Panevėžio rajono 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

iniciatyvinę grupę 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

2019 m. I ketv. Panevėžio rajono 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

veiksmų plano rengimas 

Suburta neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

iniciatyvinė grupė 

2.3. Bendradarbiauti ir plėtoti 

partnerystę su kitų savivaldybių 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

2019–2021 m. Pasitarimai, diskusijos 

gerins bendradarbiavimą, 

Susitikimų, konsultacijų 



 

 

suaugusiųjų švietimo koordinatoriais, 

profesinio mokymo įstaigomis, 

aukštosiomis mokyklomis 

vykdančios institucijos 

 

vykdomų priemonių 

derinimą, atskleis 

aktualius dalykus, bus 

sudarytos galimybės 

efektyviau spręsti 

problemas 

skaičius 

2.4. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų finansavimo ir atrankos 

konkurso Panevėžio rajone 

organizavimas 

Panevėžio rajono 

savivaldybės administracija 

2019–2021 m. Informacija apie 

galimybes pritraukti 

papildomą finansavimą 

didins neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

įvairovę bei kokybę 

Finansuotų programų 

skaičius 

2.5. Informacijos apie neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą interneto 

svetainėje, socialiniuose tinkluose, 

suaugusiųjų platformose skelbimas 

 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

2019–2021 m. Informacijos viešinimas 

įtrauks daugiau 

suaugusiųjų į neformalųjį 

švietimą ir tęstinį 

mokymąsi 

Informacijos 

surinkimas apie 

neformalųjį suaugusiųjų 

švietimo teikėjus 

Panevėžio rajono 

savivaldybėje 

3 uždavinys. Stebėti įgyvendintas priemones, planuoti naujas iniciatyvas 

3.1. Konsultacijos ir susitikimai su 

NSŠ teikėjais 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

vykdančiosios institucijos 

2019–2021 m. Pasitarimai, diskusijos 

gerins bendradarbiavimą, 

vykdomų priemonių 

derinimą, atskleis 

aktualius dalykus, bus 

sudarytos galimybės 

efektyviau spręsti 

problemas 

Susitikimų, konsultacijų 

skaičius 

3.2. Įgyvendintų priemonių ataskaitos, 

naujo veiksmų plano parengimas 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

2021 m. III ketv. Ataskaita padės įvertinti 

paslaugų poreikį, 

stipriąsias bei 

Parengtas naujas planas 



 

 

 

 

 

problemines sritis, 

pateiktos išvados padės 

parengti naują veiksmų 

planą, iš esmės pagerins 

paslaugų ateityje kokybę 
 

 


