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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 
straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymo Nr. V-536 „Dėl mokymosi visa gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“ 3 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi 2017–2019 metų veiksmų planą (pridedama). 

2. Paskirti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi koordinatoriumi Telšių švietimo centrą. 
 
 
Savivaldybės  meras        Petras  Kuizinas  
 
 

  



 

 

2

 
PATVIRTINTA 
Telšių rajono savivaldybės tarybos  
2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.T1-224 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
(toliau – NSŠ ir TM) 2017–2019 m. veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas 
atsižvelgiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. 
nutarimo Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. 
plėtros programos patvirtinimo“  2 punktą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 
m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų 
veiksmų plano patvirtinimo“ 3 punktą bei Telšių rajono savivaldybės 2004–2020 m. strateginio 
plėtros plano 4 prioriteto „Išsilavinusios ir kultūrą puoselėjančios bendruomenės ugdymas(is)“ 
4.1.2 uždavinio „Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą“ 4.1.2.5 punktą 
„Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“, Telšių rajono savivaldybės 2017–
2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 
vasario 23 d.  sprendimu Nr. T1-33 „Dėl Telšių rajono savivaldybės  strateginio veiklos plano 
2017–2019 m. patvirtinimo“, Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programos 04.01.03.14 
priemonę „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo rėmimas“.  

2. 2016 m. birželio 28 d. pristatytas Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
vykdomas ir Europos Komisijos remiamas pasaulinis darbo jėgos įgūdžių tyrimas (PIAAC), kuris 
atskleidžia darbuotojų gebėjimus ir turimas kompetencijas bei jų praktinį panaudojimą darbe, 
namuose ar bendruomenėje sprendžiant konkrečias problemas. Tyrimo rezultatai padeda 
prognozuoti, kokių įgūdžių reikės darbuotojams ateityje. Todėl svarbu, kad įvairioms gyventojų 
grupėms pagal jų poreikius jų gyvenamoje vietovėje būtų teikiamos mokymosi paslaugos, 
padedančios atnaujinti bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus, taikomos 
lanksčios mokymosi formos bei prieinamas profesinis mokymasis ar studijos, didinamas kultūros 
įstaigų (muziejų, bibliotekų), bendruomenių, sporto ir kitų organizacijų, kurios sukuria kūrybingą 
ir inovatyvią neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir savišvietą, vaidmuo. Atkreiptinas dėmesys, 
kad didelei daliai suaugusiųjų Lietuvoje būdingas žemas problemų sprendimo technologijų 
pagalba įgūdžių lygis. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 
T1-364 Telšių rajono savivaldybės NSŠ it TM 2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo 
koordinatoriumi buvo paskirtas Telšių švietimo centras. Telšių rajono savivaldybės NSŠ ir TM 
2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo analizė parodė, kad į veiklas labiausiai įtraukti miesto 
gyventojai. Reikėtų didesnį dėmesį skirti atokesnių gyvenamųjų vietų, kaimų gyventojams. 

3. 2017 metais atlikto Telšių rajono NSŠ ir TM poreikio tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad 
Telšių rajono savivaldybės suaugusieji per pastaruosius dvejus metus dažniausiai dalyvavo 
mokymuose, susijusiuose su profesine veikla, trečdalis respondentų dalyvavo pedagogikos, 
psichologijos-saviugdos mokymuose, kas dešimtas mokėsi užsienio kalbų, kiek mažiau – 
kompiuterinio raštingumo. Respondentai ateities mokymų poreikius sieja su bendrųjų 
kompetencijų ugdymu.  Trečdalis tyrimo dalyvių pageidautų psichologijos-saviugdos, užsienio 
kalbų mokymų, kas dešimtas pageidautų dalyvauti mokymuose, susijusiuose su profesine veikla. 
Matomas poreikis mokymų, susijusių su maisto ruoša, amatais. Trečdaliui respondentų mokytis 
trukdo lėšų stoka, ketvirtadaliui – mokymąsi sudėtinga suderinti su darbu. Kas dešimtas 
respondentas nurodė, kad trūksta informacijos apie mokymus. Paminėtas ir nepatogus užsiėmimų 
laikas, motyvacijos, aktualių mokymo programų stoka. 
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4. Veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklaus ir tarpinstituciniu susitarimu grįsto, įvairių 
savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio NSŠ ir TM inicijavimo ir įgyvendinimo. 

 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Tikslas – plėtoti NSŠ ir TM kokybiškų paslaugų prieinamumą Telšių rajono savivaldybėje, 
atsižvelgiant į visuomenės poreikius. 

6. Pagrindiniai Veiksmų plano uždaviniai yra: 
6.1. Įvairių savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio NSŠ ir TM inicijavimas ir 

įgyvendinimas; 
6.2. Tarpžinybinio bendradarbiavimo su NSŠ ir TM vykdančiomis institucijomis plėtojimas; 
6.3. Informacijos apie NSŠ ir TM prieinamumo didinimas; 
6.4. NSŠ ir TM stebėsenos vykdymas, naujų iniciatyvų planavimas. 

 
III. VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
7. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones. 
8. Veiksmų planą koordinuoja Telšių švietimo centras, įgyvendina šios įstaigos ir 

organizacijos: 
8.1. Telšių švietimo centras; 
8.2. Telšių suaugusiųjų mokykla; 
8.3. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka; 
8.4. viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras; 
8.5. Telšių trečiojo amžiaus universitetas; 
8.6. neformaliosios švietimo įstaigos: Telšių muzikos mokykla, Telšių dailės mokykla, Telšių 

rajono Luokės muzikos ir dailės mokykla;  
8.7. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 
9. Veiksmų plano įgyvendinimo lentelė: 

 
1 uždavinys. Įvairių savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio NSŠ ir TM 
inicijavimas ir įgyvendinimas 

Priemonės Atsakingi 
vykdytojai 

Vykdymo 
laikas 

Laukiami 
rezultatai 

Vertinimo 
kriterijai 

1.1. Rengti ir 
įgyvendinti bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
bei tobulinimo 
programas 
suaugusiesiems 
tokiose prioritetinėse 
srityse:  
1.1.1. kompiuterinio 
(IT) raštingumo;  
1.1.2. psichologijos, 
savirealizacijos, 
saviugdos;  
1.1.3. tėvystės, įvairių 
socialinių įgūdžių 
ugdymo; 
1.1.4. sveikatos, 
sveikatinimo ir 

Veiksmų plano 
8 punktas 

2017–
2019 m.  

Patenkinti tam 
tikrų gyventojų 
grupių švietimo ir 
užimtumo 
poreikiai  

Įgyvendintų 
prioritetinių 
sričių 
programų  ir jų 
renginiuose 
dalyvavusių 
žmonių 
skaičius 
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sveikos gyvensenos;  
1.1.5. verslumo 
pagrindų  
1.2. Įgyvendinti 
kokybiškas 
neformaliojo švietimo 
programas, skirtas 
senjorams 

Telšių trečiojo 
amžiaus 
universitetas 

2017–
2019 m.  

Patenkinti tam 
tikrų gyventojų 
grupių savišvietos 
ir užimtumo 
poreikiai 

Įgyvendintų 
programų  ir 
jose 
dalyvavusių 
žmonių 
skaičius 

1.3. Organizuoti NSŠ 
ir TM programų 
finansavimo ir 
atrankos konkursą 

Telšių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

2017 m. 
IV ketv., 
2018–
2019 m. I 
ketv. 

Plėtojamos  
neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo 
paslaugos, 
didinamas jų 
prieinamumas  

Konkursui 
pateiktų bei 
finansuotų 
paraiškų 
skaičius 

1.4. Vykdyti 
andragogų 
kvalifikacijos 
tobulinimą 

Telšių švietimo 
centras 

2017–
2019 m. 

Patenkinti 
neformaliojo 
suaugusių švietimo 
teikėjų poreikiai 

Įgyvendintų 
priemonių ir 
jose 
dalyvavusių 
žmonių 
skaičius 

2 uždavinys. Tarpžinybinio bendradarbiavimo su NSŠ ir TM vykdančiomis 
institucijomis plėtojimas 
2.1. Sutelkti Telšių 
rajono neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
koordinacinę grupę 
bei numatyti jos darbo 
tvarką 

Telšių švietimo 
centras 

2017 m. 
IV ketv. 

Koordinuota 
pagalba kuriant, 
plėtojant ir 
tobulinat 
neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo sistemą 
Telšių rajone 

Pasitarimų ir 
svarstytų 
klausimų 
skaičius 

2.2. Organizuoti 
apskritus stalus-
diskusijas su 
institucijomis, 
vykdančiomis NSŠ ir 
TM, verslo atstovais  

Telšių švietimo 
centras 

2018–
2019 m.  

Gerės 
bendradarbiavimas, 
vykdomų 
priemonių 
koordinavimas, bus 
sudarytos sąlygos 
efektyviai spręsti 
problemas 

Susitikimų 
skaičius 

2.3. Gerosios 
andragogų darbo 
patirties sklaida 

Telšių švietimo 
centras 

2018–
2019 m. 

Patenkinti 
neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjų 
poreikiai, 
tobulinamas jų 
kvalifikacija 

Renginių ir 
juose 
dalyvavusių 
žmonių 
skaičius 

3 uždavinys. Informacijos, skirtos motyvuoti suaugusiuosius dalyvauti mokymesi visą 
gyvenimą, prieinamumo didinimas 
3.1. Atnaujinti ir 
skelbti informaciją 
apie NSŠ ir TM 

Telšių švietimo 
centras 

Nuolat  Informacijos 
viešinimas didins 
gyventojų 

Parengta ir 
nuolat 
atnaujinama 
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galimybes Telšių 
rajono savivaldybėje: 
institucijas, 
organizacijas bei jų 
teikiamas paslaugas  

įsitraukimą ir 
dalyvavimą NSŠ ir 
TM  

NSŠ ir TM 
Telšių rajono 
savivaldybėje 
schema  

3.2. Viešinti aktualią 
informaciją apie NSŠ 
ir TM savivaldybės ir 
kitų organizacijų 
svetainėse, spaudoje 

Telšių švietimo 
centras, Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

Nuolat Didinamas 
informacijos 
prieinamumas 

Viešintos 
informacijos 
skaičius 

3.3. Pristatyti 
suaugusiųjų 
mokymosi galimybes 
bendruomenei: 
organizacijose, 
seniūnijose 

Telšių švietimo 
centras 

2018–
2019 m. 

Daugiau gyventojų 
įsitrauks į NSŠ ir 
TM 

Renginių / 
pristatymų ir 
juose 
dalyvavusių 
žmonių 
skaičius 

3.4. Telšių rajono 
savivaldybės NSŠ ir 
TM teikėjų mugės 
organizavimas 

Veiksmų plano 
8 punktas 

2019 m. Gerės neformaliojo 
suaugusiųjų teikėjų 
bendradarbiavimas, 
daugiau gyventojų 
įsitrauks į NSŠ ir 
TM 

Neformaliojo 
švietimo 
teikėjų 
skaičius 

3.5. Organizuoti 
Suaugusiųjų švietimo 
savaitę savivaldybėje 

Veiksmų plano 
8 punktas 

2017–
2019 m., 
lapkričio 
mėn. 

Bus informuojama 
visuomenė, didės 
dėmesys NSŠ ir 
TM aktualijoms 

Renginių, 
dalyvių 
skaičius 

3.6. Sisteminti ir 
viešinti informaciją 
apie neformaliojo 
švietimo būdu įgytų 
kompetencijų 
formalizavimą 

Telšių švietimo 
centras 

2017–
2019 m 

Bus informuojama 
visuomenė 

Viešintos 
informacijos 
skaičius 

4 uždavinys. NSŠ ir TM stebėsenos vykdymas, naujų iniciatyvų planavimas 
4.1. Telšių rajono 
savivaldybės 
gyventojų NSŠ ir TM 
poreikių analizavimas 

Telšių švietimo 
centras, Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

2019 m.  Bus įvertintas NSŠ 
ir TM paslaugų 
poreikis 

Atlikta 
analizė, 
parengtos 
išvados 

4.2. Atlikti NSŠ ir TM 
teikiančių institucijų 
teikiamų NSŠ ir TM 
paslaugų analizę  

Telšių švietimo 
centras 

2018–
2019 m. 

Bus išanalizuota   
neformalaus 
suaugusiųjų 
švietimo paslaugų 
pasiūla ir jų 
atitiktis rajono 
besimokančiųjų 
poreikiui 

Atlikta 
analizė, 
parengtos 
išvados 

4.3. Parengti NSŠ ir 
TM teikėjų, 

Telšių rajono 
savivaldybės 

2017 m. Sudaryta galimybė 
įvertinti ir 

Parengtas ir 
patvirtintas 
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finansuojamų 
savivaldybės biudžeto 
lėšomis, veiklos 
išorinio vertinimo 
tvarką 

administracijos 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

užtikrinti paslaugų 
kokybę  

savivaldybės 
lygmens teisės 
aktas 

4.3. Priemonė. 
Parengti Veiksmų 
plano įgyvendintų 
priemonių ataskaitą, 
naują veiksmų planą 

Koordinatorius, 
NSŠ ir TM 
vykdančios 
institucijos 

2018 m. I 
ketv.; 
2019 m. 
IV ketv. 

Ataskaita padės 
įvertinti stipriąsias 
ir problemines 
sritis, 
vadovaujantis 
išvadomis bus 
parengtas naujas 
veiksmų planas 

Parengtas 
naujas 
veiksmų 
planas 

 
 

 


