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MOL öTŲ RAJONO SAVIVALDYB öS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 
TĘSTINIO MOKYMOSI  2017-2019 M. VEIKSM Ų PLANAS  

 
 

 VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

  Veiksmų plano tikslas – pl÷toti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, derinant mokymąsi 

visą gyvenimą su visuomen÷s poreikiais. 

  Veiksmų plano uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų 

teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, pl÷tojant neformaliojo švietimo paslaugas. 

2. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teik÷jus.  

3. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą 

gyvenimą veiklose. 

 

 VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 4. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones. 

 5. Veiksmų planą koordinuoja Mol÷tų švietimo centras, įgyvendina šios įstaigos:  

  Alantos technologijos ir verslo mokykla; 

  Mol÷tų švietimo centras;  

   Mol÷tų pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba; 

  Mol÷tų viešoji biblioteka; 

  Mol÷tų krašto muziejus; 

  Mol÷tų kultūros centras; 

                      Mol÷tų r. Joniškio mokykla daugiafunkcis centras; 

  Mol÷tų r. vietos veiklos grup÷ „Keisdamiesi keičiame“; 

  Utenos r. savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras; 

  Utenos teritorin÷ darbo birža, Mol÷tų skyrius; 

                      VšĮ UDC „Kaimynyst÷s namai“; 

  Vš Į „Bendryst÷s centras“. 

. 
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6. Veiksmų plano įgyvendinimo lentel÷:  
 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas 
bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, pl÷tojant neformaliojo 
švietimo paslaugas. 

Priemon÷s Atsakingi 
vykdytojai 

Vykdymo 
laikas 

Laukiami rezultatai  Vertinimo 
kriterijai 

1.1. Atlikti 
suaugusiųjų 
neformalaus 
švietimo poreikių 
tyrimą 

Veiksmų plano 
5 punktas 

2017–2019 
m. 

Patenkinti tam tikrų 
gyventojų grupių 

švietimo ir 
užimtumo poreikiai 

Įgyvendintų 
prioritetinių 
sričių programų  
ir jų renginiuose 
dalyvavusių 
žmonių skaičius 

1.2. Įgyvendinti 
kokybiškas 
neformaliojo 
švietimo 
programas, 
skirtas Trečiojo 
amžiaus 
universiteto 
dalyviams 

Mol÷tų 
švietimo 
centras 

2017–2019 
m.  

Patenkinti tam tikrų 
gyventojų grupių 
savišvietos ir 
užimtumo poreikiai 

Įvykdytų 
renginių ir juose 
dalyvavusių 
žmonių skaičius 

1.3. Vykdyti 
andragogų 
kvalifikacijos 
tobulinimą 
 

Mol÷tų 
švietimo 
centras 

2017–2019 
m. 

Patenkinti 
neformaliojo 
suaugusių švietimo 
teik÷jų poreikiai 

Įgyvendintų 
priemonių ir jose 
dalyvavusių 
žmonių skaičius 

 

2 uždavinys. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
teik÷jus.  
2.1. Sutelkti 
Mol÷tų  rajono 
neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo 
koordinacinę 
grupę bei 
numatyti jos 
darbo tvarką 
 

Mol÷tų 
švietimo 
centras 

2018 m. II 
ketvirtis 

Koordinuota pagalba 
kuriant, pl÷tojant ir 
tobulinat 
neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemą Mol÷tų 
rajone 

Pasitarimų ir 
svarstytų 
klausimų 
skaičius 

2.2. Organizuoti 
apskritus stalus-
diskusijas su 
institucijomis, 
vykdančiomis 
neformalųjį 
suaugusiųjų 
švietimą ir tęstinį 
mokymąsi 
 

Mol÷tų 
švietimo 
centras 

2018–2019 
m.  

Ger÷s 
bendradarbiavimas, 
vykdomų priemonių 
koordinavimas, bus 
sudarytos sąlygos 
efektyviai spręsti 
problemas 

Susitikimų 
skaičius 
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2.3. Organizuoti 
suaugusiųjų 
mokymosi 
savaitę 

Veiksmų plano 
5 punktas 

2017-2019 
m. 
lapkričio 
m÷n. 

Visuomen÷s 
informavimas, 
d÷mesys suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio 
mokymosi 
aktualijoms 

Priemonių ir 
dalyvių skaičius 

2.4. Viešinti 
aktualią 
informaciją apie 
NSŠ ir TM 
savivaldyb÷s, 
įstaigų interneto 
svetain÷se, 
spaudoje  
 

Veiksmų plano 
5 punktas 

Nuolat Didinamas 
informacijos 
prieinamumas 

Viešintos 
informacijos 
skaičius 

3 uždavinys. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui 
mokymosi visą gyvenimą veiklose 
3.1. Organizuoti 
neformalaus 
suaugusiųjų 
švietimo 
programų 
finansavimo ir 
atrankos 
konkursą 
 

Mol÷tų rajono 
savivaldyb÷s 
administracijos 
Kultūros ir 
švietimo 
skyrius 

2017 m.  
IV ketvirtis 
2018 -2019 
m. II 
ketvirtis 

Pl÷tojamos  
neformaliojo  
suaugusiųjų švietimo 
paslaugos, 
didinamas jų 
prieinamumas  

Įgyvendintų 
programų, 
dalyvių skaičius 
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