
KOPIJA

KUPISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KUPTSruO RAJONO SAVIVALDYBES NEFORMALIOJO SUAUGUSIVJV
Svmrwro IR TESTTNTo MoKyMo sr z0z3102s METU vEIKSMU pLANo

PATVIRTINIMO IR JO IGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

2023 m. vasario 2 d. Nr. TS-7
KupiSkis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 8

punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiqiq Svietimo irtgstinio

mokymosi istatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi

2016*2023 rnetq pletros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 rn.

balandZio 6 d. nutarimu Nr. 347 ,,Del Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi

2016-2023 m. pletros programos patvirlinimo", 9.2 papunkdiu, Kupi5kio rajono savivaldybes

taryba nusprendZia:
1' Patvirtinti KupiSkio rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir

tgstinio rnokymosi 2023-2025 metq veiksrnq plan4 (pridedama),

2. Skifti KupiSkio r. Svietimo pagalbos tarnyb4 Kupi5kio rajono savivaldybes

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi 2023-2025 metq veiksmq plano

igyvendinimo koordinatoriumi.

Sis sprendimas gali btti skundZiamas per Se5is menesius nuo skunde nurodytq

paZeidimq paai5kejimo asmeniui dienos KupiSkio rajono savivaldybes tarybai (Vytauto g. 2,

Kupi5kis) Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo nustatyta tvarka arba per vien4

menesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo suinteresuotai Saliai dienos Lietuvos administraciniq gindq

komisijos PaneveZio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciliq gindq

nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo

PaneveZio rfimams (Respublikos g. 62, PaneveZys) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq
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Savivald Dainius Bardauskas



PATVIRTINTA
Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos
2023 m, vasario 2 d. sprendimu Nr, TS-7

KUPISKIO RAJoNo sAvIVALDvBES NEFoRMALIoJo suAUcusrVJV Svmruvlo
IR T4STINIO MOKYMOSI 2023_2025 METAMS VEIKSMV PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KupiSkio rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio

mokymosi 20231025 metq veiksmq planas (toliau - Veiksmq planas) yra skirtas stiprinti
neformalqji suaugusiqjq Svietimq sudarant prielaidas suaugusiqjq mokymuisi vis4 gyvenimq

Kupi5kio raj ono savivaldybej e.

2. Veiksmq planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo

suaugusiqiq Svietimo ir tgstinio mokymosi lstatymu, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio

mokymosi 20t6-2023 metq pletros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016

m. balandZio 6 d. nutarimu Nr. 347 ,,Del Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi

2016-2023 metq pletros programos patvirtinimo", Valstybes paZangos strategijos ,,Lietuvos
paZangos strategija,,Lietuva 2O3O'o ir Tarptautinio suaugusiqjq kompetencijq tyrimo OECD pIAAC

duomenimis.

3. Veiksmq plano igyvendinimas gristas Lietuvos Respublikos neformaliojo

suaugusiqiq Svietimo ir tgstinio mokymosi istatyme itvirtintais lygiq galimybiq, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tgstinumo principais, siekiant itraukti visus suinteresuotus dalyvius.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE

4. Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2019 m. gruodZio 19 d. sprendimu Nr. TS-
293 ,,Del Kupi5kio rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi
2020-2022 metq veiksmq plano patvirtinimo ir jo igyvendinimo koordinatoriaus paskyrimoo.

patvirtintas Kupi5kio rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir tgstinio mokymosi
2020-2022 m. veiksmq planas. Veiksmq plane numatytos priemones sudare s4lygas Savivaldybes
suaugusiems asmenims tenkinti savi5vietos poreiki, lavinti kfirybines galias ir gebejimus, igyi ir
tobulinti bendrqsias ir profesines kompetencijas ir formuoti teigiamas mokymosi vis4 gyvenim4
nuostatas. Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo (toliau - NSS) paslaugas teike: Kupi5kio r. Svietimo
pagalbos tarnyba, Roki5kio rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras, KupiSkio
technologijos ir verslo mokykla, KupiSkio etnografijos muziejus, Kupi5kio rajono savivaldybes

vie5oji biblioteka, Kupi5kio rajono savivaldybes kulturos centras, vie5oji istaiga Kupi5kio rajono
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turizmo ir verslo informacijos centras, Kupi5kio r. kfino kultfiros ir spofio centras, Kupi5kio trediojo

amZiaus universitetas, Kupi5kio jaunimo centras, UZimtumo tamybos prie Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministerijos PaneveZio klientq aptarnavimo deparlamento Kupi5kio

skyrius, Kupi5kio miesto vietos veiklos grupd, Kupi5kio rajono vietos veiklos grupe, Kupi5kio

nevyriausybiniq organizacijq koalicija pagal Siq institucijq veiklos planus, vykdornus projektus ir
kitas priemones.

Pagrindinis neformaliojo suaugusiqjq mokymosi finansavimo Saltinis - Savivaldybes ir
padiq besimokandiqiq 1e5os. Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo veikla vykdoma pasitelkiant

neformaliojo Svietimo istaigq ZmogiSkuosius i5teklius, taip pat panaudojant istaigq pajamas, remejq

ir kt. leSas.

III SKYRIUS
VEIKSMU PLANO TIKSLAS IR UZDAVINIAI

5. Veiksmq plano tikslas - pletoti darni4 suaugusiqjq Svietimo sistemq derinant

mokym4si vis4 gyvenimq su visuomenes poreikiais,

6. Veiksrnq plano uZdaviniai:

6.1. vykdyti informacing sklaid4 apie neformaliojo suaugusiqjq Svietimo teikejus;

6.2. sudaryti palankesnes finansines s4lygas suaugusiqjq dalyvavimui mokymosi vis4

gyvenim4 veiklose;

6.3. skatinti mokymosi vis4 gyvenim4 ivairovg pagal Savivaldybes visuomenes

poreiki;

6.4. vykdyti Veiksmq plano igyvendintq priemoniq stebesenE.
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7. veiksmq planas igyvendinamas pagal veiksmq plane pateiktas priemones.

8' Veiksmq plano igyvendinim4 koordinuoja Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnyba.

9. Veiksmq planas keidiamas Savivaldybes tarybos sprendimu.

V SKYRIUS
VEIKSMU PLANO PRIEMONES

Priemone Atsakingi vykdytojai IStekliai,
planuojamas le5q

poreikis (Eur)

Terminas

1. UZdavinys. Vykdyti informacing sklaig,e.aeie

l. I. VreSrnti aktuali4 informacij4
apie neformaluii suaugusiuiu

NSS teikejai Zmogi5kieji
iStekliai

2023-2025 m.



Priemone Atsakingi vykdytojai IStekliai,
planuojamas leSq

poreikis (Eur)

Terminas

Svietim4 ir tgstini mokym4si
Savivaldybes ir kitq organizacijq
internetinese svetainese, spaudo j e
I .2. Or ganizuoti suaugusiqj q
Svietimo savaitg

NSS koordinatorius Zmogi5kieji
iStekliai

2023-2025 m,
lapkridio
menesiais

1.3. Organizuoti apskritojo stalo
diskusijas su socialiniais partneriais,
verslo atstovais bei institucijomis,
vykdandiomis NSS

NSS koordinatorius Zmogi5kieji
istekliai

20231025 m.

2. Uidavinys. Sudaryti palankesnes finansine
mokymosi visa gyvenima veiklose

2.1.
soc.

IIq

Rengti ir igyvendinti Europos
ialinio fondo finansuojamus
iektus

NSS teikejai Projektq leSos 2023-2025 m.
I ketvirdiais

2.2. Or ganizuoti NTSlro gramql
finansuoj amq Savivaldybes biudZeto
le5omis, kolkurs4

Savivaldybes
administracija

2023-2025 m.
I ketvirdiais

2.3 . Oryanizuoti nevyriausybiniq
or ganizacijq proj ektq, fi nansuoj amq
savivaldybes biudZeto le5omis,
konkurs4

Savivaldybes
administracija

2023-2025 m.
II-IV
ketvirdiais

3. UZdavinys. Skatinti *okVm uomenes poreiki
(pagal istaigq ir organizaciitl strateginius. veiklos nlanus. wkdomus nroiekfrrs\

3.1 . Organizuoti NSS a"ik"N atstor,l
pasitarimus

NSS koordinatorius ZmogiSkieji
istekliai

2023-2025 m.

3.2. Vykdyti NSS tefiEs pasat
atskirq paslaugq teikejq metinius
planus / igyvendinamus projektus

NSS teikejai Zmogi5kieji
i5tekliai, projektq
leSos, biudZeto
leSos

2023-2025 m.

3.3. Organizuoti mokymus,
paskaitas, pranesimus, susitikimus ir
kitus renginius rajono visuomenei

NSS koordinatorius ZmogiSkieji
iStekliai, projektq
leSos, biudZeto
leSos

2023-2025 m,

4. Uidavinys. 'ykdyti igwendintu pri,emoniu stebdsena
4.1. Parengti igyvendintq NSS
priemoniq ataskait4

NSS koordinatorius
ogffi\.,.

Zmogi5kieji
iStekliai

Kasmet

4.2.Parengti naujq veiksmq plan4 m* ZmogiSkieji
istekliai

2025 m.
gruodZio men.
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