
 

 

 

 

                                         PATVIRTINTA              

                                                                              Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-893 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO 

MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS  

 
 

1. UŽDAVINYS: SUKURTI DARNIAI VEIKIANČIĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SISTEMĄ RADVILIŠKIO RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE. 

 

1.1. priemonė. Organizuoti Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų susitikimus – 

diskusijas.   

Laukiami rezultatai Atsakingi vykdytojai Vykdymo laikas Lėšos Finansavi

mo 

šaltinis 
2018 2019 2020 

Organizuojami pasitarimai, diskusijos gerins 

bendradarbiavimą tarp teikėjų. Susitikimuose bus 

derinamos ir planuojamos vykdyti veiklos, vykdoma 

2018–2020 metų veiksmų plano stebėsena, analizuojami 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimo 

rezultatai, kurie bus susisteminami ir naudojami veiklų 

planavimui. 

 

 kartą per ketvirtį  - - - - 

1.2. priemonė. Atlikti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą teikiančių institucijų teikiamų paslaugų analizę. 

Atlikta analizė leis įvertinti realią situaciją apie 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikiamų programų 

įvairovę Radviliškio rajone. Rezultatai bus pristatomi 

rajono gyventojams. 

 

Radviliškio rajono 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

koordinacinė grupė 

 

2018 m. III ketv. 

 

- - - - 

1.3. priemonė. Atlikti Radviliškio rajono suaugusiųjų gyventojų mokymosi visą gyvenimą poreikio tyrimą. 

Tyrimo rezultatai leis planuoti ir įgyvendinti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas, tenkinančias asmens ir 

Radviliškio rajono 

neformaliojo suaugusiųjų 

2018 m. III ketv. - - - - 
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visuomenės interesų poreikius.  

 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

koordinacinė grupė 

 

2. UŽDAVINYS: ĮGYVENDINTI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS, 

PADEDANČIAS KIEKVIENAM ASMENIUI TOBULINTI BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS. 

 

2.1. priemonė. Dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų rengimo ir įgyvendinimo konkurse. 

Laukiami rezultatai Atsakingi vykdytojai Vykdymo laikas Lėšos Finansavi

mo 

šaltinis 

2018 2019 2020  

Parengtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos plėtos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įvairovę rajone. 

 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

vykdančiosios institucijos. 

2018 m., 2019 m., 

2020 m. 

3000 3000 3000 Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2.2. priemonė. Teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų finansavimo konkursui. 

Įgyvendintos programos plėtos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo 

rinkos poreikių. 

 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

vykdančiosios institucijos. 

2018 m., 2019 m., 

2020 m. 

5000 5000 5000 Savivaldy

bės 

biudžeto 

lėšos 

3. UŽDAVINYS: DIDINTI INFORMACIJOS PRIEINAMUMĄ GYVENTOJAMS APIE NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PASLAUGAS RADVILIŠKIO RAJONE. 

 

3.1. priemonė. Parengti informaciją apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Radviliškio rajono savivaldybėje ir  viešinti žiniasklaidos 

priemonėse. 

Parengta informacija sudarys sąlygas rajono gyventojams 

aktyviau dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi teikėjų vykdomose programose. 

 

Koordinatorius 2018 m. III ketv. 

 

- - - - 

3.2. priemonė. Remti suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyvą. 

Organizuoti įvairaus pobūdžio renginiai suaugusiesiems 

sudomins mažiau aktyvius rajono gyventojus dalyvauti 

Neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį mokymą 

2018m., 2019 m., 

2020 m. 

- - - - 
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Mokymosi savaitės renginiuose ir tapti aktyviais 

besimokančios bendruomenės nariais. 

 

vykdančiosios institucijos. 

 


