
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI       

PLANAS 2020 METAMS 

 Vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-123 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2018-2020 metams patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo sudarome 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metų planą.  

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

įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

Priemonės pavadinimas Veiklas vykdanti institucija Vykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Vertinimo 

kriterijai 

Lėšos 

1.1. Bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programų 

(sveikatos stiprinimo, 

fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos, finansinio 

raštingumo, IT raštingumo, 

verslumo skatinimo, 

gebėjimo mokytis, 

pilietiškumo, ir kt.) 

rengimas ir įgyvendinimas 

 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba,  

Zarasų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Zarasų krašto muziejus, 

Zarasų rajono savivaldybės 

kultūros centras, 

Ignalinos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

Zarasų skyrius, 

Viešosios įstaigos Vilniaus 

Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centro Zarasų 

skyrius, Zarasų profesinė 

mokykla, Zarasų meno 

mokykla ir kiti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų 

vykdytojai  

2020 m. Parengtos naujos 

arba patobulintos 

turimos programos, 

patenkinančios  

suaugusiųjų 

mokymosi ir 

užimtumo poreikius. 

Įgyvendintos  

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 



1.2. Neformaliojo švietimo 

programų, skirtų Trečiojo 

amžiaus universiteto 

lankytojams, rengimas ir 

įgyvendinimas 

 

Zarasų Trečiojo amžiaus 

universitetas  

 

2020 m. Patenkinti vyresniojo 

amžiaus suaugusiųjų 

asmenų žinių, 

kompetencijų 

plėtotės, saviraiškos, 

integracijos 

visuomenėje 

poreikiai. 

Įgyvendintos  

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 

1.3 Užsienio kalbų 

mokymo programų 

įgyvendinimas 

Zarasų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

2020 m. Parengtos, 

patobulintos ir 

vykdomos 

programos 

tenkinančios 

užsienio kalbų 

mokymosi poreikius. 

 Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 

1.4 Programų skirtų 

saviraiškos galimybėms 

skatinti, meninei, profesinei 

ir asmeninei kompetencijai 

ugdyti rengimas ir 

įgyvendinimas.  

Zarasų meno mokykla, 

Zarasų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Zarasų krašto muziejus ir kiti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų vykdytojai.  

2020 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 

1.5 Programų skirtų krašto 

pažinimui ir etnokultūros 

ugdymui rengimas ir 

vykdymas. 

Zarasų krašto muziejus, 

Zarasų rajono savivaldybės 

kultūros centras. 

2020 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos ir 

užimtumo poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 

1.6. Programų skirtų 

verslumo ugdymui 

rengimas ir vykdymas. 

Zarasų verslo ir turizmo 

centras, 

Zarasų rajono vietos veiklos 

grupė. 

2020 m. Patenkinti verslo 

atstovų švietimo, 

mokymosi poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 



1.7. Programų skirtų 

fiziniam aktyvumui ir 

sveikai gyvensenai 

rengimas ir vykdymas. 

Ignalinos rajono savivaldybės 

sveikatos biuro Zarasų skyrius, 

Zarasų sporto centras ir kiti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo  ir tęstinio  mokymosi 

programų vykdytojai. 

2020 m. Patenkinti gyventojų 

sveikos gyvensenos 

įgyvendinimo, 

užimtumo poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvių lėšos 

 

1.8. Suaugusiųjų  

mokymosi poreikio 

tyrimas, skatinimas 

mokytis visą gyvenimą, 

formuojant pozityvų 

požiūrį į mokymosi visą 

gyvenimą naudą 

kiekvienam. 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

2020 m.  Tyrimo metodikos 

įsigijimas arba 

parengimas, atlikti 

poreikio tyrimai. 

 

Įgyvendintos 

priemonės. 

Savivaldybė biudžeto 

lėšos 

 

1.9. Inicijuoti ar/ ir 

įgyvendinti pedagogų ir 

kitų su vaikais dirbančių 

specialistų kompetencijų 

tobulinimo programas. 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

2020 m. Patenkinti tikslinės 

grupės  

kompetencijų 

tobulinimo poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės. 

(MK) valstybės lėšos. 

1.10.  Programų rengimas ir 

vykdymas formuojant 

pozityvios tėvystės 

įgūdžius bei kitus 

socialinius įgūdžius 

(pozityvios tėvystės 

mokymai, bendravimo su 

vaikais tobulinimo kursai 

tėvams, mokymai tėvams) 

Zarasų rajono socialinių 

paslaugų centras,  

 Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

2020 m. Patenkinti tėvų 

(globėjų) savišvietos 

poreikiai. 

 

Įgyvendintos  

priemonės,  

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

Projektų lėšos 

 



1.11. Neformaliojo 

švietimo programų, skirtų 

savižudybių prevencijai ir 

psichologinių žinių 

plėtojimui, rengimas ir 

įgyvendinimas 

Ignalinos rajono savivaldybės 

sveikatos biuro Zarasų skyrius 

2020 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos 

poreikiai. 

Įgyvendintos  

priemonės,  

dalyvių 

skaičius. 

Valstybės biudžeto lėšos. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

Projektų lėšos 

1.12. Kasmetinės 

suaugusiųjų mokymosi 

savaitės renginių 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba ir kiti neformaliojo  

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų 

vykdytojai. 

2020 m. Visuomenės 

informavimas, 

dėmesys suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

aktualijoms. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

Projektų lėšos 

2 uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose ir koordinuoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą srityje. 

2.1. Teikti profesinio 

orientavimo paslaugas 

suaugusiesiems 

Užimtumo tarnybos Zarasų 

skyrius 

 

2020 m. Patenkinti  darbo 

netekusių ar 

keičiančių darbo 

pobūdį asmenų 

poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Valstybės biudžeto lėšos. 

2.2. Koordinuoti bedarbių 

ir įspėtų apie atleidimą iš 

darbo profesinį mokymąsi.  

Užimtumo tarnybos Zarasų 

skyrius 

 

2020 m. Patenkinti darbo 

netekusių ar 

keičiančių darbo 

pobūdį asmenų 

poreikiai. 

Įgyvendintos 

priemonės, 

dalyvių 

skaičius. 

Valstybės biudžeto lėšos. 

2.3. Plėtoti partnerystę su 

kitų savivaldybių 

suaugusiųjų švietimo 

koordinatoriais. 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

2020 m. Keitimasis 

informacija, bendrų 

renginių vykdymas, 

sutartys. 

Įgyvendintos  

veiklos. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos. 

Projektų lėšos. 

 

Rengėjas: Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 


