
 

 

PATVIRTINTA 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-293 
 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2022 METAMS VEIKSMŲ PLANAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planas  (toliau – Veiksmų planas) yra skirtas stiprinti 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą, sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą 

Kupiškio rajono savivaldybėje. 

  2. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 

m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 

metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginiame plane numatytas 

priemones: 1.1.3.1 „Neformalaus suaugusiųjų mokymo ir švietimo projektų rengimo ir 

įgyvendinimo ugdymo įstaigose skatinimas“, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. kovo 31 d. Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano 

patvirtinimo“, ir rajono įstaigų, organizacijų teikiamas paslaugas, susijusias su neformaliuoju 

suaugusiųjų švietimu. 

  3. Veiksmų plano įgyvendinimas grįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

  4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio  21 d. sprendimu Nr. TS-

284 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2018–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ 

patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2018–2019 m. veiksmų planas. Veiksmų plane numatytos priemonės sudarė sąlygas savivaldybės 
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suaugusiems asmenims tenkinti savišvietos poreikį, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti ir 

tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą 

nuostatas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) paslaugas teikė: Kupiškio r. švietimo 

pagalbos tarnyba, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Kupiškio skyrius, 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, viešoji įstaiga 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, 

Kupiškio trečiojo amžiaus universitetas, Kupiškio jaunimo centras, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 

Kupiškio skyrius, Kupiškio miesto vietos veiklos grupė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, 

Kupiškio nevyriausybinių organizacijų koalicija pagal šių institucijų veiklos planus, vykdomus 

projektus ir kitas priemones. 

  Pagrindinis neformaliojo suaugusiųjų mokymosi finansavimo šaltinis – Savivaldybės ir 

pačių besimokančiųjų lėšos. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla vykdoma pasitelkiant 

neformaliojo švietimo įstaigų žmogiškuosius išteklius, taip pat panaudojant įstaigų pajamas, rėmėjų 

ir kt. lėšas. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

  5. Veiksmų plano tikslas – plėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą derinant 

mokymąsi visą gyvenimą su visuomenės poreikiais. 

  6. Veiksmų plano uždaviniai: 

 6.1. vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus; 

 6.2. sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą 

gyvenimą veiklose; 

 6.3. skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal Savivaldybės visuomenės 

poreikį; 

 6.4. vykdyti Veiksmų plano įgyvendintų priemonių stebėseną. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

  7. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal Veiksmų plane pateiktas priemones.  

  8. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba. 

  9. Veiksmų planas keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.  
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V SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS 

 
 Priemonė Atsakingi vykdytojai Ištekliai, 

planuojamas 

lėšų poreikis 

(Eur) 

Terminas 

1. Uždavinys. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

teikėjus 

1.1. Viešinti aktualią informaciją apie 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir 

tęstinį mokymąsi Savivaldybės ir kitų 

organizacijų internetinėse svetainėse, 

spaudoje 

NSŠ teikėjai Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2022 m. 

1.2. Plėsti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugas teikiančių institucijų 

partnerystės tinklą 

NSŠ teikėjai Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2022 m. 

1.3. Organizuoti suaugusiųjų švietimo 

savaitę 

NSŠ koordinatorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2022 m. 

lapkričio 

mėnesiais 

1.4. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusijas su socialiniais partneriais, 

verslo atstovais bei institucijomis, 

vykdančiomis NSŠ 

NSŠ koordinatorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2022 m. 

2. Uždavinys. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui 

mokymosi visą gyvenimą veiklose 

2.1. Rengti ir įgyvendinti Europos 

socialinio fondo finansuojamus 

projektus 

NSŠ teikėjai Projektų lėšos 2020–2022 m. 

I ketvirčiais 

2.2. Organizuoti NSŠ programų, 

finansuojamų Savivaldybės biudžeto 

lėšomis, konkursą 

Savivaldybės 

administracija   

3000 2020–2022 m.  

I ketvirčiais 

2.3. Organizuoti nevyriausybinių 

organizacijų projektų,  finansuojamų 

savivaldybės biudžeto lėšomis, 

konkursą 

Savivaldybės 

administracija   

3000 2020–2022 m. 

II–IV 

ketvirčiais 

3. Uždavinys. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal rajono visuomenės poreikį 

(pagal įstaigų ir organizacijų strateginius, veiklos planus, vykdomus projektus) 

3.1. Organizuoti NSŠ teikėjų atstovų 

pasitarimus 

NSŠ koordinatorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2022 m. 

3.2. Vykdyti NSŠ veiklas pagal atskirų 

paslaugų teikėjų metinius planus / 

įgyvendinamus projektus 

NSŠ teikėjai Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų lėšos, 

biudžeto lėšos 

2020–2022 m. 

3.3. Vykdyti suaugusiųjų pradinio 

ugdymo programą 1–4 klasių 

mokiniams ir suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą 5–8 klasių 

mokiniams 

Kupiškio Povilo 

Matulionio 

progimnazija 

Mokymo 

lėšos  

2020–2022 m. 
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 Priemonė Atsakingi vykdytojai Ištekliai, 

planuojamas 

lėšų poreikis 

(Eur) 

Terminas 

3.4. Vykdyti  suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą 9–10 klasių 

mokiniams ir suaugusiųjų vidurinio  

ugdymo programą 11–12 klasių 

mokiniams 

Kupiškio Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija 

Mokymo 

lėšos 

2020–2022 m. 

4. Uždavinys. vykdyti įgyvendintų priemonių stebėseną 

4.1. Parengti įgyvendintų NSŠ 

priemonių ataskaitą 

NSŠ koordinatorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

4.2. Parengti naują veiksmų planą NSŠ koordinatorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

_________________ 


