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SPRENDIMAS 

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 
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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: 

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2015–2016 metų veiksmų planą (pridedama). 

2. Paskirti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi koordinatoriumi Panevėžio rajono švietimo centrą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymų numatyta tvarka. 
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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2015–2016 METŲ 

VEIKSMŲ PLANAS  

Tikslas. Sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, 

aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. 

Tikslai, uždaviniai, 

priemonės ir veiksmai 

(veiklos sritys) 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

(Eur) 

ES struktūrinių fondų ir kitų 

projektų lėšos (Eur) 

Kiti šaltiniai ( Eur) 

Programas/projektus 

vykdančioji institucija 
2015 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

2016 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

2015 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

2016 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

 

2015 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

2016 m. 

(preliminarios 

lėšos) 

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

nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas 

1.1. Priemonė. Remti 

bendrųjų visą gyvenimą 

trunkančio mokymosi 

gebėjimų teikimą 

įvairioms tikslinėms 

grupėms  

              

1.1.1. rengti ir 

įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų programas 

(finansinio suaugusiųjų 

švietimo, naujųjų 

technologijų, sveikatos 

stiprinimo, verslumo 

skatinimo ir kt.) 

suaugusiesiems 

savivaldybėje 

610,00 600,00  5 000,00* 4 100,00 500,00* 
Panevėžio rajono 

švietimo centras 

  10 665,00 10 665,00   

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

2 900,00 2 900,00   3700,00 4 100,00 

Panevėžio rajono 

visuomenės sveikatos 

biuras 



1.1.2. įgyvendinti 

neformaliojo švietimo 

programas, skirtas 

vyresniojo amžiaus 

asmenims, Trečiojo 

amžiaus universiteto 

steigimas 

1 500,00 3 000,00  4 000,00* 200,00 500,00* 
Panevėžio rajono 

švietimo centras 

    ** ** Panevėžio rajono UDC 

1.1.3. įgyvendinti 

neformaliojo švietimo 

programas, skirtas 

saviraiškos galimybėms, 

meninei kompetencijai 

ugdyti  

    ** ** 
Panevėžio rajono 

kultūros centrai 

    ** ** Tradicinių amatų centras 

1.1.4. inicijuoti ir/ar 

įgyvendinti pedagogų ir 

kitų su vaikais dirbančiųjų 

specialistų kompetencijų 

tobulinimo programas 

    ** ** 

Panevėžio rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

     5 000,00* 
Panevėžio rajono 

švietimo centras 

1.1.5. skatinti 

suaugusiuosius mokytis 

visą gyvenimą, kuriant ir 

įgyvendinant pozityvios 

tėvystės mokymo / 

ugdymo programas 

    ** ** 

Panevėžio rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

    ** ** 

Panevėžio rajono 

visuomenės sveikatos 

biuras 

1. 2. Priemonė. Remti 

informacinės sklaidos, 

skirtos motyvuoti 

suaugusiųjų dalyvavimą 

mokantis visą gyvenimą, 

iniciatyvas 

       



1.2.1. vykdyti 

suaugusiųjų mokymosi 

motyvacijos didinimo 

informacines kampanijas 

žiniasklaidos priemonėse 

  

 

 

 

    ** ** 
Panevėžio rajono 

švietimo centras 

100,00 100,00   100,00 100,00 

Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

1.2.1. remti suaugusiųjų 

švietimo savaitės 

iniciatyvą 
     100,00 300,00 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

2. Uždavinys. Sukurti tolygią finansinių ir teisinių paskatų sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą 

gyvenimą veiklose. 

2.1. Priemonė. 

Koordinuoti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

suaugusiųjų mokymosi 

visą gyvenimą srityje 

 9 500,00      **   

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

 

2.1.1. plėtoti partnerystę 

su kitų savivaldybių 

suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriais  

 200,00  500,00  200,00 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

 

2.1.2. tobulinti 

suaugusiųjų švietimo 

plėtrai reikalingą teisinę 

bazę 

    ** ** 

Panevėžio rajono 

savivaldybė 

 

2.2. Priemonė. Sukurti 

paskatas ir sąlygas bei 

naujus finansavimo 

mechanizmus mažiau 

besimokančių / 

motyvuotų suaugusiųjų 

įsitraukimui į suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

              



veiklas 

2.2.1. įdiegti naujus 

finansavimo modelius 

suaugusiesiems, 

prieinamus ir mažesnių 

miestų bei kaimo 

gyvenamųjų vietovių 

gyventojams 

   10 000,00* 
10 

000,00* 
5 000,00* 5 000,00* 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

2.3. Priemonė. Dalyvauti 

tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose 

mokymosi visą gyvenimą 

ir suaugusiųjų švietimo 

tyrimuose 

    ** ** 
Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Iš viso 5 110,00 16 300,00 20 665,00 30 165,00 13 200,00 15 700,00   

Pastabos. Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės deleguotos, rėmėjų ir kt. lėšos. 

             * Planuojamos teikti projektų paraiškos finansavimui gauti. 

             ** Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmas (veiklos sritis) vykdomas panaudojant įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus. 

______________________ 

 

 


