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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR
TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO
ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO
2017 m. rugsėjo ___ d. Nr. TS-____
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 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 ir į Mokymosi visą
gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto 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“, 3 punktą, siekdama užtikrinti Visagino savivaldybės
2016–2022 m. strateginio plėtros plano 2 prioriteto „Aukštos, Europos sąjungos lygį atitinkančios,
visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ 2.3.3 uždavinio „Formuoti suaugusiųjų neformaliojo
švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų tinklą“ įgyvendinimą, n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2017–2020 metų veiksmų planą (pridedama).
2. Paskirti Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo koordinatore Visagino „Atgimimo“ gimnaziją.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo gali būti skundžiamas Panevėžio
apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo ___ d. sprendimu Nr. TS- ___

VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR
TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
(NSŠTM) 2017–2020 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio
2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016
m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“, į Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020
metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. V-536, į Teisės vykdyti neformaliojo ir suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr. V-1079, nuostatas, ir išanalizavus savivaldybės įstaigų, organizacijų teikiamas paslaugas,
susijusias su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.
2. Veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą
gyvenimą.
3. Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
akcentuojama, kad šalyje siekiama formuoti besimokančią visuomenę: modernią ir dinamišką,
pasirengusią ateities iššūkiams ir gebančią veikti nuolat kintančiame pasaulyje.
4. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022
metų strategija. Joje vienas iš pagrindinių tikslų – garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą,
sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba
atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje. Atsižvelgiant į vidutinį gyventojų amžių galima
teigti, kad būdamas suaugusiuoju žmogus turi mokytis 50–60 metų tam, kad išliktų paklausus darbo
rinkoje, kad galėtų prisitaikyti nuolat kintančiame pasaulyje.
5. Pagal Europos Komisijos prognozes 2030 metais vidutinis Lietuvos gyventojų
amžius bus 49 metai. Taigi, suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistema turi
būti parengta tokiems iššūkiams.
6. Veiksmų planu siekiama įgyvendinti Visagino savivaldybės strateginio plėtros
plano 2016–2020 metams 2 prioriteto „Aukštos, Europos sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės
socialinės gerovės kūrimas“ 2.3.3 uždavinį. „Formuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio
mokymosi paslaugų tinklą“.
7. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme svarbi funkcija
tenka savivaldybėms koordinuojant, planuojant ir įgyvendinant suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir
tęstinį mokymąsi. Siekiant sėkmingai įgyvendinti ir plėtoti su suaugusiųjų švietimu ir mokymusi
susijusias veiklas, būtina parengti Veiksmų planą ir paskirti koordinatorių suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi įstatymui įgyvendinti.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
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8. Veiksmų plano tikslas – derinant mokymąsi visą gyvenimą su savivaldybės
bendruomenės poreikiais, plėtoti Visagino savivaldybės suaugusiųjų švietimo mokymosi visą
gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
įgijimui, socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
9. Pagrindiniai Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi veiksmų plano 2017–2020 m. uždaviniai yra:
9.1. sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias ir dalykines
kompetencijas bei formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, tikslingo užimtumo ir
pozityvios veiklos nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo galimybes;
9.2. sukurti tolygią finansinių ir organizacinių paskatų sistemą, sudarančią
palankesnes sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.
III SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS
10. Veiksmų planas įgyvendinamas 2017–2020 metais pagal priede pateiktas
priemones ir veiksmus.
11. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(koordinatorius), įgyvendina savivaldybės teritorijoje veikiančios įstaigos ir organizacijos:
11.1. Visagino švietimo pagalbos tarnyba (pedagogų kvalifikacijos tobulinimas,
neformalusis suaugusiųjų švietimas – mokymai, kursai, seminarai, tėvų, gyventojų švietimas,
konsultavimas, informavimas neformaliojo švietimo klausimais, edukacinės programos);
11.2. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (suaugusiųjų
profesinis mokymas, neformalusis švietimas);
11.3. Visagino „Atgimimo“ gimnazija (formalusis suaugusiųjų ugdymas pagal
bendrąsias programas);
11.4. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla (neformalusis suaugusiųjų
švietimas pagal meninio ugdymo programas);
11.5. Visagino kūrybos namai (neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal teatro ir
dailės ugdymo programą);
11.6. Visagino sporto centras (neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal sportinio
ugdymo programas, profesionalių sportininkų rengimas);
11.7. Visagino trečiojo amžiaus universitetas (gyventojų užimtumas, savišvieta ir
švietimas);
11.8. Visagino kultūros centras (edukacinės programos, gyventojų užimtumas);
11.9. Visagino viešoji biblioteka (gyventojų informacinis aprūpinimas, edukacinės
programos, gyventojų užimtumas ir švietimas);
11.10. Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyrius (grįžimas į darbo rinką,
darbinių įgūdžių atnaujinimas);
11.11. Rokiškio visuomenės sveikatos biuras, aptarnaujantis Visagino savivaldybę,
(gyventojų sveikatinimas ir švietimas);
11.12.Visagino miesto vietos veiklos grupė (edukacinės programos, gyventojų
švietimas);
11.13. Visagino socialinių paslaugų centras (gyventojų užimtumas ir švietimas).
12. Veiksmų planą įgyvendina jame numatyti vykdytojai, jie gali pasitelkti ir kitus
plane nenurodytus partnerius (jei to nedraudžia atitinkami teisės aktai, konkursų sąlygos ir pan.),
partneriai prie veiksmų plano įgyvendinimo gali prisidėti savo lėšomis.
13. Galimi Veiksmų plano priemonių finansavimo šaltiniai:
13.1. Visagino savivaldybės biudžeto lėšos;
13.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
13.3. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos;
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13.4. priemonių vykdytojų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Visagino „Atgimimo“ gimnazija.
Koordinavimas vykdomas derinant veiklą su Veiksmų planą įgyvendinančiomis institucijomis,
analizuojant pasiektus rezultatus, tikslinant numatytas priemones.
15. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Visagino savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
16. Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai yra skelbiami Visagino savivaldybės
interneto svetainėje http://www.visaginas.lt ir Visagino „Atgimimo“ gimnazijos svetainėje
http://atgimimo.sugardas.lt.
17. Atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo rezultatus, besikeičiančią situaciją bei
gyventojų poreikius, Veiksmų planas gali būti tikslinamas ir/arba pratęsiamas numatant priemones
tolimesniam laikotarpiui.

_____________________________________

Visagino savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2017–2020 veiksmų plano priedas
VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Eil. Nr.

1.

1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

Tikslai, uždaviniai,
priemonės ir
veiksmai
(veiklos sritys)

Savivaldybės biudžeto lėšos
(tūkst. Eur)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo lėšos
(tūkst. Eur)

Valstybės biudžeto lėšos
(tūkst. Eur)

Programas / projektus vykdanti
institucija

2017 2018 2019
2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018
2019 2020
(patvi (preli (prelim (preli (preli (preli (preli (preli (preli (prelim (preli (preli
rtinta minar inarios minar minar minar minar minar minar inarios minar minar
priem ios
lėšos)
ios
ios
ios
ios
ios
ios
lėšos)
ios
ios
onė)
lėšos)
lėšos) lėšos) lėšos) lėšos) lėšos) lėšos)
lėšos) lėšos)
Tikslas – plėtoti Visagino savivaldybės suaugusiųjų švietimo mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų įgijimui, socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

Uždavinys: sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą, tikslingo
užimtumo ir pozityvios veiklos nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo galimybes.
Priemonė:
remti bendrųjų visą
gyvenimą trunkančio
9,6
9,5
10,3
10,8
457, 447, 18,0 13,0
19,5
25,0 25,0
mokymosi gebėjimų
0
0
teikimą įvairioms
tikslinėms grupėms
Veiksmas: organizuoti
Visagino „Atgimimo“ gimnazija
neformaliojo
(koordinatorius)
suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi
programų rengimo ir
įgyvendinimo
konkursą
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1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

Veiksmas: inicijuoti,
rengti ir įgyvendinti
valstybinės ir užsienio
kalbų mokymo
programas / kursus
Veiksmas: inicijuoti,
rengti ir įgyvendinti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
programas, skirtas
saviraiškos
galimybėms, meninei,
kultūrinei, pramoginei
veiklai, sveikai
gyvensenai,
laisvalaikio užimtumui
Veiksmas: inicijuoti,
rengti, ir įgyvendinti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
programas, skirtas
trečiojo amžiaus
asmenims
Veiksmas: inicijuoti,
rengti ir įgyvendinti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
programas, skirtas
darbo rinkai aktualių
bendrųjų kompetencijų
ugdymui
Veiksmas: įtraukti
suaugusiuosius,
nebaigusius bendrojo
ugdymo programos ir
norinčius ją baigti, į
mokymo programas

2,0

1,2

2,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

23,0

1,8

1,0

1,3

1,3

418,0

15,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

417,0

5,0

Koordinatorius, Visagino kultūros
centras (VKC), Visagino viešoji
biblioteka (VVB), Visagino Č.
Sasnausko
menų
mokykla
(VMM), Visagino sporto centras
(VSC), Visagino kūrybos namai
(VKN), VŠPT, Visagino trečiojo
amžiaus universitetas (VTAU),
Nevyriausybinės
organizacijos
(NVO),
Visagino
socialinių
paslaugų centras (VSPC)
Koordinatorius, VTAU

Koordinatorius, VŠPT, VKN,
Visagino technologijų ir verslo
profesinio mokymo centras
(VTVPMC), Utenos teritorinės
darbo biržos Visagino skyrius

MK*
lėšos
3,0

2,0

Koordinatorius, Visagino
švietimo pagalbos tarnyba
(VŠPT)

5,0

MK
lėšos

MK
lėšos

MK
lėšos

„Atgimimo“ gimnazija,
VTVPMC
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1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

Veiksmas: sukurti
palankias sąlygas tėvų
(globėjų) ir su vaikais
dirbančių asmenų
bendrosioms ir
profesinėms
kompetencijoms
ugdyti, įgyvendinti
pozityvios tėvystės
mokymo / ugdymo
programas
Veiksmas: inicijuoti,
rengti ir įgyvendinti
sociokultūrines
edukacines programas
Veiksmas: mokytojų,
kitų ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų,
savivaldybės švietimo
pagalbos specialistų
kvalifikacijos dirbti su
įvairiomis specialiųjų
ugdymo poreikių
turinčių mokinių
grupėmis, tobulinimas
Veiksmas: dalyvauti
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
mokymosi visą
gyvenimą suaugusiųjų
švietimo tyrimuose
Veiksmas: inicijuoti,
parengti ir įgyvendinti
suaugusiųjų
dalyvavimą
savanoriškoje veikloje

VŠPT

0,5

0,5

0,5

Savivaldybės švietimo ir kultūros
įstaigos, VŠPT, VTAU, NVO
4,6

5,0

5,0

5,0

7,0

10,0

15,0

15,0
VŠPT

3,0

5,0

5,0

1,0

2,0

2,0

2,0

Koordinatorius, VKC, VVB,
VSC, VMM, VŠPT, VTAU, NVO

VVB, VKC, VTAU, NVO
10,0

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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1.1.2

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.2.
1.2.1.

skatinančias tęstines
programas
Priemonė:
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
0,5
0,5
0,5
0,5
5,0
5,0
5,0 2,0
1,0
2,0
2,0
organizatorių,
bendrojo ugdymo
mokyklų pedagogų ir
andragogų
kvalifikacijos
tobulinimas
Veiksmas: dalyvauti
Koordinatorius, VKC, VVB,
kryptinguose
VSC, VMM, VKN, VŠPT,
mokymuose, skirtuose
VTAU, NVO
0,5
0,5
0,5
0,5
5,0
5,0
5,0
2,0
savivaldybės
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
organizatoriams
Veiksmas: inicijuoti,
VŠPT
rengti ir įgyvendinti
bendrojo ugdymo
1,0
2,0
2,0
mokyklų pedagogų ir
andragogų
kvalifikacijos
tobulinimo programas
Uždavinys: sukurti tolygią finansinių ir organizacinių paskatų sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą
veiklose
Priemonė:
koordinuoti
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą
suaugusiųjų
mokymosi visą
gyvenimą srityje
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1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.

1.2.2.1.

Veiksmas: plėtoti ir
pagerinti
neformaliajame
suaugusiųjų švietime
dalyvaujančių
institucijų
bendradarbiavimo
galimybes, organizuoti
sklandžią ir
geranorišką
komunikaciją,
užmegzti ryšius su kitų
savivaldybių
suaugusiųjų švietimo
koordinatoriais
Veiksmas: dalyvauti
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
mokymosi visą
gyvenimą suaugusiųjų
švietimo tyrimuose
Priemonė: remti
informacinės
sklaidos, skirtos
motyvuoti
suaugusiųjų
dalyvavimą
mokymesi visą
gyvenimą, iniciatyvas
Veiksmas: vietos,
regiono ir šalies
žiniasklaidos
priemonėse viešinti
informaciją apie
vykdomą veiklą,
savivaldybėje
teikiamas paslaugas,

Koordinatorius

Koordinatorius, VKC, VVB,
VSC, VMM, VKN, VŠPT,
VTAU, NVO, „Atgimimo“
gimnazija

0,3

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Koordinatorius, visi galimi
teikėjai
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1.2.2.2.

turimas galimybes
Veiksmas: remti
suaugusiųjų švietimo
savaitės iniciatyvą,
organizuoti
suaugusiųjų švietimo
savaitės renginius
savivaldybėje
Iš viso

0,3

0,5

0,5

0,5

10,4

10,5

11,3

11,8

0,0

462,
0

452,
0

23,0

1,0

1,0

1,0

1,0

16,0

21,5

28,0

28,0

Koordinatorius, VKC, VVB,
VSC, VMM,VKN, VŠPT, VTAU,
NVO, „Atgimimo“ gimnazija

MK* lėšos – mokinio krepšelio lėšos, skiriamos kiekvienais metais formaliajam suaugusiųjų ugdymui pagal bendrąsias ugdymo programas pagal mokinių skaičių.
Pastaba: neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų vykdytojai ir dalyviai prie veiklų vykdymo gali prisidėti savo lėšomis.

_______________________________________________
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