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Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-223
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS 2016 METAMS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016 metams
parengtas vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. V-893 bei atsižvelgiant į rajono įstaigų, organizacijų teikiamas paslaugas, susijusias su
neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.
Veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą
gyvenimą.
Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ numatytas
sumanios visuomenės pažangos rodiklis, atskleidžiantis mokymosi visą gyvenimą lygį visuomenėje.
2020 m. siekiama, kad pagal šį rodiklį Lietuva užimtų 18 vietą, o 2030 m. – ne žemesnę negu 17
vietą tarp visų Europos Sąjungos šalių. Eurostato duomenimis, nuo 2005 m. iki 2013 m. tarp 25–64
m. gyventojų, kurie per paskutines 4 savaites iki tyrimo dalyvavo švietimo, tame tarpe ir profesinio
mokymo veikloje buvo fiksuojamas mokymosi visą gyvenimą lygio svyravimas tarp 3,9–6 proc.,
todėl reikalingos priemonės situacijai gerinti.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pagrindinė veiklos kryptis – organizuoti
suaugusiųjų asmenų, vaikų ir jaunimo, švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo neformalaus
švietimo darbą, sudarant sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą.
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre organizuojami kvalifikacijos tobulinimo
renginiai: seminarai, paskaitos, konferencijos, kursai, išvykos ir kt. Rengiamos kvalifikacijos
tobulinimo programos. Organizuojama metodinė veikla. Užsakomi ir paskirstomi vadovėliai,
metodinė literatūra. Rengiami projektai ir juose dalyvaujama. Turi licenciją organizuoti mokymus
valstybės tarnautojams. Yra Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo (Liedam) asociacijos narys.
Vidutiniškai per metus vyksta 225 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose 4200 dalyvių ugdo
profesiniam ir socialiniam gyvenimui reikalingas kompetencijas.
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagrindinis veiklos tikslas –
rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą,
siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindiniai visuomenės sveikatos biuro veiklos
uždaviniai: vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą, stebėseną ir vaikų bei jaunimo sveikatos
priežiūrą. Organizuojami užsiėmimai, mokymai, seminarai, paskaitos, sveikatingumo stovyklos,
akcijos, fizinio aktyvumo skatinimas. Taip pat sveikos gyvensenos propagavimas, stiprinimas,
skatinimas ir ugdymas, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), pagal
kompetenciją užkrečiamų ligų profilaktika, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė,
visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas,
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras,
vykdydamas savo veiklą, susijusią su suaugusiųjų kompetencijų ugdymu, bendradarbiauja su

kitomis paslaugų verslo įstaigomis, turizmo informacijos centrais. Rengia turizmo maršrutus ir
projektus, įtraukdamas tradicinius amatus, pritraukia Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių,
fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą įstaigos veiklai. Rengia, leidžia ir
platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves,
turistines trasas ir maršrutus bei tradicinius amatus. Gaivina ir puoselėja tradicinius amatus,
saugodamas etninės kultūros paveldo vertybes. Skatina tradicinių amatų plėtrą Rokiškio rajone ir už
jo ribų, pristato tradicinius amatininkų darbus parodose, sudaro sąlygas prekiavimui tautinio
paveldo produktais, organizuoja muges. Suteikia informaciją apie vykdomus mokymus, seminarus,
susitikimus. Palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių (ypač kaimyninių) tradiciniais amatininkais.
Organizuoja Rokiškio rajono edukacines programas ir teikia informaciją turistams, koordinuoja
Rokiškio rajono tradicinių amatininkų veiklą, informuoja tradicinius amatininkus apie
finansuojamus kultūros ir kitus projektus bei galimybę juose dalyvauti. Informuoja visuomenę apie
tradicinius amatininkus, jų sertifikuotus gaminius ir teikiamas paslaugas, skatina amatininkus, bei
tradicinių amatų programų sertifikavimą rajone.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka vykdo sociokultūrinės
edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias
neformaliojo švietimo programas ir projektus, organizuoja renginius, yra atvira ir prieinama visiems
kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga. Organizuoja suaugusiųjų švietimo savaitės renginius
gyventojams, vykdo e. mokymus, kompiuterinio raštingumo kursus, saviraiškos užsiėmimus kaimo
bendruomenėse. Organizuoja skaitytojų, knygų klubų veiklą. Rengia parodas, susitikimus, Civito
klubo diskusijas, knygų pristatymus. Organizuoja kultūros renginius, konferencijas. Rengia
nacionalinės bibliotekų savaitės akcijas skaitytojams. Leidžia krašto kultūros žurnalą.
VšĮ „Versli Lietuva“ – konsultacijos verslo pradžios klausimais ir įsteigtų įmonių iki
vienų metų globa, konsultacijos verslo plėtros ir pardavimo klausimais. Verslumo skatinimo
renginiai, renginiai verslui aktualiais klausimais.
Rokiškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo
institucija, vienijanti vyresnio ir/ar pensinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus nuo 60
metų amžiaus. Trečio amžiaus universiteto siekis suteikti galimybę vyresnio, pensinio amžiaus
žmonėms dar daug metų išlikti aktyvia visuomenės dalimi ir turėti galimybę džiaugtis šviesia
senatve, kad pagyvenę žmonės, dažniausiai jau tapę pensininkais, turintys nemažai laisvo laiko,
galėtų skirti jį studijoms, tobulėjimui, savo jaunystės siekių ir svajonių įgyvendinimui.
Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyrius – viena iš aktyvių darbo rinkos
politikos priemonių, kurias vykdo darbo birža, yra profesinis mokymas. Jo pagrindinis tikslas –
padėti bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams įgyti ar
tobulinti kompetencijas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, jeigu tai reikalinga
norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas, pradėti dirbti savarankiškai ar įspėtiems apie
atleidimą iš darbo darbuotojams pasilikti dirbti jų darbovietėse. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą
iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai nukreipiami mokytis pas profesinio mokymo
teikėjus, kuriuos pasirenka pats bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas iš Lietuvos
darbo biržos interneto svetainėje paskelbtų neformaliojo profesinio mokymo programų sąrašų.
Teikiant profesinio konsultavimo paslaugą, padedama darbo ieškantiems asmenims įvertinti savo
gebėjimus ir asmenines savybes. Šiems asmenims pasirenkant tam tikrą profesiją ar
persikvalifikuojant, jie motyvuojami mokytis, dirbti ar dalyvauti socialinės ir profesinės
reabilitacijos priemonėse.
Rokiškio kultūros centras – puoselėja krašto tradicijas ir regiono etninę kultūrą,
organizuoja mėgėjiško, profesionalaus ir kino meno renginius, plėtoja švietėjišką veiklą bei teikia
įvairias kitas kultūros paslaugas. Veikia mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose dalyviai ugdo menines
kompetencijas.
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla organizuoja mokamus formalaus
mokymo kursus suaugusiems asmenims. Asmenims, baigusiems formaliojo mokymo programą ir
įvertinus kompetencijas, išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas. Formalaus
mokymo programos yra įregistruotos valstybiniame studijų ir mokymo programų registre, nustatyta

jų trukmė. Taip pat organizuojame mokymus pagal mokamas neformalaus mokymo programas.
Sėkmingai baigusieji neformaliojo mokymo programas įgyja programoje numatytas kompetencijas
ir gauna tai liudijantį laisvos formos pažymėjimą.
VšĮ Rokiškio jaunimo centras – tai neformaliojo švietimo institucija, sudaranti sąlygas
tikslingam, įvairiapusiam ir kūrybiškam bendruomenės narių meninės saviraiškos poreikių
tenkinimui, kūrybinių galių ir gebėjimų ugdymui. Meninės saviraiškos studijos dalyviai aktyviai
dalyvauja rajono kūrybiniame gyvenime: kartu lanko parodas, rengia susitikimus su dailininkais jų
dirbtuvėse, organizuoja savo darbų parodas, dalyvauja pleneruose.
Rokiškio krašto muziejus – siūlo aplankyti šias ekspozicijos: „Rokiškio krašto istorija“,
„Rokiškio dvaras. XIX a.–XX a. vid.“, „Liongino Šepkos drožinių ekspozicija“, parengta virš
keturiasdešimties edukacinių programų, skirtų suaugusiems ir vaikams. Kasmet pabuvoja apie 49
tūkst. lankytojų.
Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – pagrindinė veiklos
sritis – pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimui būdingų
paslaugų veikla. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir
ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant
reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.
Įgyvendindami tikslus ir uždavinius tarnybos specialistai skaito paskaitas, veda seminarus, rengia
diskusijas, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas ugdymo proceso dalyviams – tėvams.
globėjams, mokytojams ir specialistams. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės
teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų
ugdymą kartu su bendraamžiais, atlieka tyrimus, kaupia, analizuoja ir vertina informaciją, rengia ir
įgyvendina prevencijos ir kitas programas padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi
poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims. Tarnyba gali teikti
papildomas paslaugas, atitinkančias Tarnybos veiklos tikslą ir uždavinius. 2014 m. surengti 6
specialistų seminarai, bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, pozityvios tėvystės kursai.
Mokyklose, įstaigose ir kitose organizacijose skaityta 51 paskaita, išleisti 3 metodiniai leidiniai,
parengtos 384 rekomendacijos pedagogams ir tėvams.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos vienas iš veiklos tikslų – ugdyti
suaugusiųjų asmenų muzikines kompetencijas, tenkinant jų saviraiškos poreikius, skatinant
kūrybiškumą, puoselėjant kultūrines bei dvasines vertybes. Mokykloje suaugusiųjų muzikinis
ugdymas vykdomas dešimt metų. Šiuo metu mokykloje mokosi 8 suaugusieji, tačiau suaugusiųjų
poreikis yra daug didesnis, negu leidžia mokyklos finansinės galimybės.
Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro pagrindinis tikslas – ugdyti ir lavinti
sveiką asmenybę, auklėti ir skatinti vaikus tapti dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais, kuo
daugiau rajono mokinių įtraukti į organizuotą, tikslingą ir jiems įdomią veiklą, kovoti su
nusikalstamumo, narkomanijos ir kvaišalų naudojimo apraiškomis tarp jaunimo, taip pat rūpintis
valstybinių ir rajoninių kūno kultūros ir sporto programų įgyvendinimu, ieškoti talentingų
sportininkų, rūpintis jų rengimu rajono ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, koordinuoti suaugusiųjų
sportą ir kūno kultūrą. Sporto centre veikia dvi grupės neįgaliesiems, kuriose užsiiminėja 15
suaugusiųjų. Suaugusiems ir vaikams organizuojamos įvairaus rango varžybos, stovyklos,
rengiamos paskaitos, seminarai, išvykos ir kt.
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pagrindinė veiklos kryptis – užtikrinti
išsilavinimo standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią ugdymo kokybę,
grąžinti mokymosi motyvaciją, sudaryti galimybes tęsti mokymąsi, tenkinti bendruomenės narių
poreikius ugdant karjeros kompetencijas, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti
jų galimybes užimtumo srityje, skatinti informacinės visuomenės plėtrą. RSJMC – atviras
pokyčiams ir lyderiaujantis, efektyviai ir moderniai dirbantis suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centras, orientuotas į Rokiškio rajono, Lietuvos ir Europos švietimo strateginių nuostatų
įgyvendinimą, užtikrinantis ,,antrąją galimybę“ tęsti mokymąsi visiems pagal bendrojo ugdymo
programas, integruojantis formalaus ir neformalaus mokymosi galimybes, tenkinantis rajono
bendruomenės poreikius. RSJMC aktyvus Erasmus+ programos dalyvis, sėkmingai įgyvendinantis

tarptautinius projektus skirtus tiek mokytojų kvalifikacijos kėlimui, tiek besimokančiųjų
pagrindinių kompetencijų tobulinimui. Mokymo centre organizuojami neformalios veiklos kursai,
mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose.
Kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai. Nevyriausybinės organizacijos, laisvieji
mokytojai, verslo įmonės.
VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas. Sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, kuri sudarytų
sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam
tobulėjimui.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų
teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.
2. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas dalyvauti suaugusiems mokymosi visą
gyvenimą veiklose.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS 2016 METAMS

Tikslai, uždaviniai,
priemonės ir veiksmai
(veiklos sritys)

Savivaldybės biudžeto lėšos
(Eur)
2016 m.
(preliminarios lėšos)

ES struktūrinių fondų ir kitų
projektų lėšos (Eur)
2016 m.
(preliminarios lėšos)

Kiti šaltiniai (Eur)

2016 m.
(preliminarios lėšos)

Programas/projektus
vykdančioji institucija

1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą
nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas
1.1. Priemonė. Remti
bendrųjų visą gyvenimą
trunkančio mokymosi
gebėjimų teikimą
įvairioms tikslinėms
grupėms
1.1.1. rengti ir
įgyvendinti bendrųjų
kompetencijų programas
(finansinio suaugusiųjų
švietimo, naujųjų
technologijų, sveikatos
stiprinimo, verslumo
skatinimo ir kt.)
suaugusiesiems
savivaldybėje

**

**

14 000.00*

12 000.00*

6000.00

7146.00

25 000,00*
1500.00
**

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras
Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras
Rokiškio rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio technologijos,
verslo ir žemės ūkio
mokykla
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centras
VšĮ „Versli Lietuva“

1.1.2. įgyvendinti
neformaliojo švietimo
programas, skirtas
vyresniojo amžiaus
asmenims (Trečiojo
amžiaus universitetas)

**

1000.00*

**

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras

**

Rokiškio trečiojo
amžiaus universitetas

**
1.1.3. įgyvendinti
neformaliojo švietimo
programas, skirtas
saviraiškos galimybėms,
meninei kompetencijai
ugdyti

**

**

14 500 *

66 170 *

**

6000.00

1000.00*

5000.00*

**

**
**

500,00*

**

500,00

1000.00
800,00

1200,00

Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras
Rokiškio kultūros
centras
Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji
biblioteka
Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras
Rokiškio krašto
muziejus
Rokiškio rajono UDC
Rokiškio rajono
savivaldybės
pedagoginė psichologinė
tarnyba
Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos
mokykla
VšĮ Rokiškio jaunimo
centras

1.1.4. inicijuoti ir/ar
įgyvendinti pedagogų ir
kitų su vaikais dirbančiųjų
specialistų kompetencijų
tobulinimo programas

1.1.5. skatinti
suaugusiuosius mokytis
visą gyvenimą, kuriant ir
įgyvendinant pozityvios
tėvystės mokymo/
ugdymo programas
1.2. Priemonė. Remti
informacinės sklaidos,
skirtos motyvuoti
suaugusiųjų dalyvavimą
mokantis visą gyvenimą,
iniciatyvas
1.2.1. vykdyti
suaugusiųjų mokymosi
motyvacijos didinimo
informacines kampanijas

1 651.00*

10 414.00*

330.00*

**

5000.00*

10 000

**

8000.00*

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras
Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras
Rokiškio rajono
pedagoginė psichologinė
tarnyba
Rokiškio rajono
savivaldybės pedagoginė
psichologinė tarnyba
Rokiškio rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

600.00

100.00

Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo centras

**

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras

žiniasklaidos priemonėse
**
1.2.2. koordinuoti
suaugusiųjų švietimo
savaitės iniciatyvas

500.00

**

1.3. Priemonė. Skatinti
profesinių mokyklų
atvirumą mokymosi visą
gyvenimą veikloms
1.4. Priemonė. Teikti
profesinio orientavimo
paslaugas
suaugusiesiems

Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras
100.00

1000,00*

**

**

**
2. Uždavinys. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.
2.1. Priemonė.
Koordinuoti
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą
suaugusiųjų mokymosi
visą gyvenimą srityje
2.1.1. plėtoti partnerystę
su kitų savivaldybių
**
1500*
suaugusiųjų švietimo
koordinatoriais
**
1000,00

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras
Rokiškio technologijos,
verslo ir žemės ūkio
mokykla
Panevėžio teritorinės
darbo biržos Rokiškio
skyrius
Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras
Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

2.1.2. pritaikyti
suaugusiųjų švietimo
plėtrai reikalingą teisinę
bazę
2.2. Priemonė. Sukurti
paskatas ir sąlygas bei
naujus finansavimo
mechanizmus mažiau
besimokančių/motyvuotų
suaugusiųjų įsitraukimui į
suaugusiųjų neformaliojo
švietimo veiklas
2.2.1. pritaikyti naujus
modelius suaugusiesiems,
prieinamus ir mažesnių
miestų bei kaimo
gyvenamųjų vietovių
gyventojams
2.3. Priemonė. Dalyvauti
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
mokymosi visą
gyvenimą ir suaugusiųjų
švietimo tyrimuose
Iš viso

**

**

1000.00*

**

Rokiškio rajono
savivaldybės
administracija

**

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras

**

27 297,00

61 514,00

118 100,00

Pastabos. Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės deleguotos, rėmėjų ir kt. lėšos.
* Planuojamos teikti projektų paraiškos finansavimui gauti.
** Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmas (veiklos sritis) vykdomas panaudojant įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus.
______________________

