
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ
ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2021–2023 METŲ  VEIKSMŲ PLANO 

PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

2021 m. kovo 30 d. Nr. T-96
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16
straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
įstatymo 8  straipsnio  2 dalimi  ir  atsižvelgdama į  Neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio
mokymosi  2016–2023  metų  plėtros  programos,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
2016  m.  balandžio  6  d.  nutarimu  Nr.  347  „Dėl  Neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio
mokymosi  2016–2023  metų  plėtros  programos  patvirtinimo“,  15  punktą,  Šiaulių  rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti  Šiaulių  rajono  savivaldybės  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio
mokymosi 2021–2023 metų  veiksmų planą (pridedama).

2. Paskirti  Šiaulių  rajono  savivaldybės neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio
mokymosi  2021–2023  metų   veiksmų  plano  įgyvendinimo  koordinatoriumi  Šiaulių  rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą Česlovas Greičius

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                    Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-96
 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 
2021–2023 METŲ  VEIKSMŲ PLANAS 

Eil.
Nr.

Uždaviniai, priemonės ir veiksmai Terminas

Veiksmų plano priemonių finansavimo
šaltiniai 

(tūkst. Eur) Programas vykdančioji institucija

2021 m. 2022 m. 2023 m.

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

1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias ir profesines kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, 
plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.
1.1. Priemonė. Remti bendrųjų ir profesinių kompetencijų, visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų teikimą įvairioms tikslinėms grupėms.
1.1.1. Rengti  ir  įgyvendinti  bendrųjų

kompetencijų  tobulinimo  /  įgijimo
programas (finansinio ir kompiuterinio
raštingumo,  edukacinės  ugdomosios,
relaksacinės,  sveikatos  stiprinimo,
verslumo  skatinimo,  profesinio
orientavimo, užsienio kalbos mokymo,
psichologijos, įvairių socialinių įgūdžių
ir kt.) savivaldybėje

Pagal
poreikį /
nuolat

2**
***

*** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

*** *** ***
VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos

centras

*** *** *** Šiaulių rajono verslininkų asociacija

*** *** *** Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
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***
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto

valdymo skyrius

1.1.2.

Įgyvendinti  neformaliojo  švietimo
programas,  skirtas  saviraiškos
galimybėms,  meninei  kompetencijai
ugdyti  bei  pažintiniams  poreikiams
tenkinti

Pagal
poreikį /
nuolat

1** 1** 1** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

10**
***

10**
***

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir

tradicinių amatų centras

1.1.5. Įgyvendinti  ir  plėtoti  neformaliojo
profesinio mokymo programas, skirtas
profesinei  kompetencijai  ugdyti  bei
pažintiniams poreikiams tenkinti 

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

1.1.7. Inicijuoti  ir  (ar)  įgyvendinti
pedagogų,  švietimo  pagalbos
specialistų  ir  suaugusiųjų  bendrųjų
kompetencijų tobulinimo programas

Pagal
poreikį /
nuolat

2*** 2*** 2*** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

5**
***

5**
***

5**
***

Šiaulių rajono savivaldybės

kultūros centras

***
38,2**

***
*** Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

10** 10** 10** Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius
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9**
***

33,45**
***

*** Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

1.1.5.

Rengti  ir  įgyvendinti  projektus,
renginius,  prevencines  programas
(sveikos  gyvensenos  propagavimo,
žalingų  įpročių,  patyčių,  smurto  ir
socialinės  atskirties,  pozityvios
tėvystės srityje ir kt.)

Pagal
poreikį /
nuolat

2*
 10**

2* 2* Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** *** Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

10 * 10 * 10 *
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla

5*** 5*** 5*** Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir
tradicinių amatų centras

Pagal
kultūrinės

veiklos
planą

15*** 15*** 15*** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

Kasmet *** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės NVO

1.2. Priemonė. Remti informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą mokytis visą gyvenimą, iniciatyvas.
1.2.1. Informuoti  Šiaulių  rajono

savivaldybės  visuomenę  apie
suaugusiųjų  mokymosi  galimybes
įvairiose  priemonėse  Šiaulių  rajono
savivaldybėje,  siekiant  užtikrinti
tvarumą

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir
tradicinių amatų centras
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*** *** *** Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės NVO

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

*** *** *** Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

1.2.2.

Skatinti  suaugusiųjų  švietimo
savaičių  iniciatyvas  ir   organizuoti
informacinius  bei  neformaliojo
mokymosi renginius savivaldybėje

Kasmet

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir

tradicinių amatų centras

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

1* 1* 1* Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.
2.1. Priemonė. Koordinuoti ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą srityje.
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2.1.1.

Plėtoti  partnerystę  su  kitų
savivaldybių  suaugusiųjų  švietimo
koordinatoriais  bei  neformaliojo
suaugusiųjų  švietimo  paslaugas
teikiančiomis įstaigomis

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** *** Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės

kultūros ir tradicinių amatų centras

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

*** *** *** Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

*** *** ***
Savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir

tęstinio mokymo koordinatorius

2.1.2. Plėtoti  neformaliojo  suaugusiųjų
švietimo  institucijų  tinklaveiką,
įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programas,  projektus ir  kitas
veiklas

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir

tradicinių amatų centras

*** *** *** Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

* * *
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

*** *** *** Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
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biuras

2.1.3. Informuoti  neformalųjį  suaugusiųjų
švietimą  vykdančias  institucijas  apie
paskelbtus  neformaliojo  suaugusiųjų
švietimo projektų, programų konkursus
ir kitas finansavimo galimybes

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** ***
Savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir

tęstinio mokymo koordinatorius

2.1.4.

Koordinuoti  ir  įgyvendinti
neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir
tęstinio  mokymosi  programas,  skirtas
Trečiojo  amžiaus  universiteto
studentams 

Pagal
poreikį /
nuolat

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir

tradicinių amatų centras

*** *** *** VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

*** *** *** Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras

14,2* 9,2* 9,2* Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

2.2. Priemonė. Sukurti paskatas, sąlygas  bei naujus finansavimo mechanizmus mažiau besimokančių / motyvuotų suaugusiųjų įtraukimui į neformaliojo 
švietimo veiklas.

2.2.1.

Plėtoti  mokymosi  visą  gyvenimą
modelių  taikymą  suaugusiems,  kaimo
vietovių gyventojams

Pagal
poreikį /
nuolat

2**
***

*** *** Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

*** *** *** Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir

tradicinių amatų centras

7,3* 7,3* 7,3* Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

*** *** ***
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuras
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2.2.2 Dalyvauti  tarptautiniuose  ir
nacionaliniuose  mokymosi  visą
gyvenimą  suaugusiųjų  švietimo
tyrimuose

Pagal
poreikį

*** *** ***
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio

mokymosi paslaugų teikėjai

Iš viso:

*SB 34,5 29,5 29,5
**ES 49 97,65 16

***Kiti
šaltiniai 22 22 22

Pastabos:
*  – Savivaldybės biudžeto lėšos.
** –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos.
*** – Kiti šaltiniai: įstaigų materialieji ir žmogiškieji resursai, spec. lėšos, valstybės skirtos, rėmėjų ir kt. lėšos;

__________________________________________________________
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