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PATVIRTINTA 

Telšių rajono  savivaldybės tarybos 

2015 m. gruodžio    d. sprendimu Nr. T1- 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų 

planas 2016 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatomis, 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. 

Veiksmų planu siekiama įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės 2004–2020 m. strateginio 

plėtros plano 4 prioriteto „Išsilavinusios ir kultūrą puoselėjančios bendruomenės ugdymas(is)“ 4.1.2 

uždavinio „Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą“ 4.1.2.5 punktą „Užtikrinti 

mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“. 

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. „Eurostat“ duomenimis, nuo 2005 m. iki 2013 m. tarp 25–64 

m. gyventojų, kurie per paskutines 4 savaites iki tyrimo dalyvavo švietimo, kartu ir profesinio 

mokymo veikloje, buvo fiksuojamas mokymosi visą gyvenimą lygio svyravimas tarp 3,9–6 proc., 

todėl reikalingos priemonės situacijai gerinti. 

Telšių rajono savivaldybėje neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdo Telšių švietimo centras, 

Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių muzikos mokykla, Telšių dailės mokykla,  Telšių trečiojo 

amžiaus universitetas, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, viešoji įstaiga 

Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas, Žemaičių 

muziejus „Alka“, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Telšių teritorinė darbo birža, Telšių 

rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir kt. 

Pagrindiniai neformaliojo suaugusiųjų mokymosi finansavimo šaltiniai – Europos Sąjungos, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų ministerijų, savivaldybės programinės lėšos, įstaigų už 

atsitiktines pajamas lėšos, rėmėjų, pačių besimokančiųjų lėšos arba neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo veikla vykdoma panaudojant įstaigų žmogiškuosius išteklius. 

Sėkmingai plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sritį savivaldybėje trukdo informacinės 

duomenų bazės apie švietimo institucijas, vykdančias suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

programas, stoka, neišanalizuoti tikslinės grupės poreikiai,  nuolatinio finansinio mechanizmo 

nebuvimas. 

Siekiant sudaryti galimybes mokytis bet kuriuo gyvenimo etapu visų socialinių grupių 

asmenims, reikėtų ir toliau tobulinti visus sektorius, kuriuose mokosi suaugusieji: formalųjį 

švietimą, kur suaugusieji siekia įgyti išsilavinimą, neformalųjį švietimą, padedantį tenkinti 

profesinio tobulėjimo, saviraiškos, bendrųjų kompetencijų įgijimo ar tobulinimo poreikius. Taip pat 

būtina plėtoti  Telšių trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) veiklą skatinančius projektus, 

įtraukti švietimo institucijas į vyresnio amžiaus asmenų mokymosi poreikių tenkinimą. TAU, kaip 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo teikėjas, prisideda prie mokymosi visą gyvenimą programos 

įgyvendinimo, rūpinasi neformaliuoju vyresniojo amžiaus žmonių švietimu, mažina jų socialinę 

atskirtį, palaiko fizinį, emocinį ir intelektualinį vyresniojo amžiaus žmonių aktyvumą, kartų 

bendravimą. 
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Siekiant visa tai įgyvendinti būtina koordinuoti šį procesą ir sudaryti veiksmų planą, kurio 

tikslas – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.  

Į veiksmų plano įgyvendinimą įtrauktos šios Telšių rajono savivaldybės institucijos: Telšių 

švietimo centras, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių trečiojo amžiaus universitetas, Telšių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo 

centras, Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas, Žemaičių muziejus „Alka“, Vilniaus dailės 

akademijos Telšių fakultetas, Telšių teritorinė darbo birža, Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka. 

Telšių švietimo centras – tai akredituota kvalifikacijos tobulinimo institucija rajone, teikianti 

kokybiškas  neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas bei psichologinę ir specialiąją pedagoginę 

pagalbą, sudarydama galimybę Telšių bendruomenei tobulėti visą gyvenimą bei suteikdama pagalbą 

pedagogams,   tėvams ir  vaikams  sprendžiant iškilusias  problemas. 

Telšių švietimo centro veiklos kryptys: kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas ir jų 

įgyvendinimas, užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) ir kompiuterinio raštingumo kursų 

organizavimas, konsultavimas, metodinė veikla, projektinė veikla (vietiniai, nacionaliniai, 

tarptautiniai projektai), gerosios patirties ir informacijos sklaida, pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos teikimas vaikams, turintiems elgesio / mokymosi problemų, bei jų šeimos nariams. 

Telšių švietimo centras 2014 metais vykdė 81 kvalifikacijos tobulinimo renginį pagal 80 

programų (893 val.). Kvalifikacijos renginiuose dalyvavo  1894 besimokantieji. Vyko užsienio 

kalbų kursai. Iš viso suformuotos 6 grupės, kuriose anglų kalbos mokėsi 72 asmenys, iš jų 60 

suaugusiųjų ir 12 bendrojo ugdymo mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių.  Vyko 9 gerosios 

patirties seminarai (182 dalyviai), 12 atvirų pamokų / veiklų (104 dalyviai), 3 parodos (1 autorinė ir 

2 teminės), 2 apskriti stalai-diskusijos (25 dalyviai), 2 edukacinės metodinės išvykos (31 dalyvis), 8 

metodiniai užsiėmimai (129 dalyviai). Paskelbti 3 straipsniai 3 rajoniniuose laikraščiuose.  

2014 m. tęsiamos Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundtvig“ mokymosi partnerystės 

projekto „iTongue: Mūsų daugiakalbė ateitis“ veiklos, pradėtas vykdyti „Nordplus“ programos 

projektas „Motyvacija augti“. 

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyriuje buvo atliekamas tėvų 

pedagoginis psichologinis  konsultavimas, pedagoginis psichologinis švietimas, vykdoma metodinė 

veikla. 

Telšių suaugusiųjų mokykla aktyviai dalyvauja suaugusiųjų švietimo tarptautiniuose 

projektuose. Į šią  veiklą mokykla sėkmingai įsitraukė jau nuo 2006 metų. Paskutinis vykdytas 

tarptautinis projektas – 2012–2015 m. Leonardo da Vinci perkėlimo ir inovacijų perkėlimo 

projektas „ImProf- Profesinio orientavimo tobulinimas – darbo galimybės kiekvienam“. Projekte 

dalyvaujančios šalys siekė tobulinti profesijos mokytojų, patarėjų, konsultantų profesinę veiklą ir 

plėtoti jų įgūdžius bei kompetencijas. Naudodamiesi pažangiomis technologijomis ir praktinėmis 

žiniomis, mokyklos mokytojai teikia kokybišką paramą ne tik paaugliams, bet ir suaugusiesiems, 

ieškantiems profesinio kelio. 

Telšių trečiojo amžiaus universiteto tikslas – remti pagyvenusių žmonių socialinę 

integraciją į visuomenę, jų galimybių realizavimą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės 

formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, kaupti, tirti ir propaguoti pagyvenusių žmonių 

kultūrinę ir visuomeninę patirtį, skatinti bendradarbiavimą. TAU, vykdydamas savo veiklą, 

organizuoja paskaitas, konferencijas, seminarus, susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių 

specialistais, visuomenės veikėjais, organizuoja priemones, leidžiančias tikslingai panaudoti atskirų 

žmonių sukauptas žinias ir patirtį. Šiuo metu TAU veikia 9 fakultetai (Dvasinio tobulėjimo, 

Turizmo, Sveikatinimo, Menų, Dramos, Folkloro, Kalbų, Saviraiškos, Futuristų), kuriuose mokosi 

per 100 senjorų.  

Viešosios įstaigos Telšių regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Centras) 

pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Centre, 

kuris savo veiklą vykdo Telšiuose ir Varniuose,  įgyvendinama 17 pirminio profesinio mokymo 

programų, iš jų 2 programos skirtos specialiųjų poreikių mokiniams, 7 tęstinio profesinio mokymo 
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programos ir 4 neformaliojo mokymo programos (siuvėjo, virėjo, informacinių technologijų, B 

kategorijos vairuotojo). Tęstinio profesinio mokymo programose dalyvavo 421 klausytojas, 

neformaliojo profesinio mokymo programose 40 klausytojų. 

2015 m. įgyvendintas  ES struktūrinių fondų projektas, skirtas infrastruktūros plėtrai, „VšĮ 

Telšių regioninio profesinio mokymo centro infrastruktūros plėtra Telšiuose: Statybos sektoriaus 

praktinio mokymo centro steigimas“. Mokymo įstaiga turi stiprią materialinę bazę: aprūpinta nauja 

informacinių technologijų  technika, naujausių technologijų statybos ir kitų specialybių įrengimais 

ir priemonėmis. Centre dirba aukštos kvalifikacijos, savo darbą išmanantys profesijos mokytojai.  

Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas kas metai vykdo neformaliojo suaugusių švietimo  

programas (Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su suaugusiaisiais, turinčiais proto, psichikos ir 

/arba kompleksinę negalią, Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotojų padėjėjams, 

dirbantiems su negalią turinčiais asmenimis, Neformalaus socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių 

įgūdžių tobulinimo intervizijos pagalba „Perdegimo sindromas bei jo profilaktika“), skirtas 

socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams. Taip pat fakultete vykdomos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje  įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. 

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas (toliau – Akademija) – atvira visuomenei 

institucija, nuolat plečianti ryšius su akademinėmis bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis. 

Meninių ir mokslinių laimėjimų sklaida visuomenėje stiprina ir gilina pačios Akademijos supratimą 

apie visuomenės poreikius. Tai sudaro sąlygas Akademijai teikti savo veiklos sričių ekspertines 

paslaugas, konsultacijas, veiklos rezultatų pristatymą versle ir galimybę mokytis visą gyvenimą. 

Telšių teritorinė darbo birža, neįgijusiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, 

nesimokantiems, nedirbantiems ar mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams, žemos 

kompetencijos ir neraštingiems suaugusiesiems gali suteikti antrą galimybę mokytis ir įgyti norimas 

kompetencijas ar kvalifikaciją bei surasti savo vietą darbo rinkoje. Asmenys gali būti siunčiami į 

formaliojo ir neformaliojo mokymo programas. 2015 m. Telšių teritorinė darbo birža vykdo 5 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus, kurių tikslas – padidinti 

nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems 

spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti 

įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, padėti integruotis į darbo rinką ir joje 

įsitvirtinti. 2015 m. veiklos programoje buvo numatyta į profesinį mokymą nusiųsti 632 asmenis, iš 

jų 449 į formalias ir 183 asmenis į neformalias mokymo programas. Įgyvendinant ESF projektus 

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“, „Įgyk 

paklausią profesiją“, „Vyresnių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, „Išlik darbo rinkoje“, į profesinį 

mokymą nusiųsti 763 asmenys, iš kurių 360 asmenų nusiųsta į neformaliuosius mokymus. 2016 m. 

veiklos programoje numatyta į profesinį mokymą nusiųsti 783 asmenis, iš jų į neformaliąsias 

mokymo programas planuojama nusiųsti 134 asmenis. 

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), siekdamas 

mažinti Telšių rajono savivaldybės gyventojų sergamumą, mirtingumą bei pagerinti gyvenimo 

kokybę, vykdo bendruomenėje nuolatinį visuomenės sveikatos mokymą, į kurį stengiamasi įtraukti 

kuo daugiau suaugusių asmenų. Visuomenės sveikatos mokymas yra organizuojamas pagal Biuro 

prioritetines sveikatos mokymo ir ugdymo sritis. Priklausomai nuo mokymo temos yra bandoma 

įtraukti kuo didesnę suaugusiųjų bendruomenės dalį. 2015 m. Telšių rajono gyventojams buvo 

organizuojamos 3 prevencinės programos: Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų 

sveikatos stiprinimo programa, 5 dienų rūkymo metimo programa „Kvėpuok laisvai“, Nėščiųjų 

mokymai. Prevencinių programų vykdymo metu pravesti 26 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 327 

suaugusieji, surengtas rajoninis įmonių / organizacijų konkursas, kuriame dalyvavo 190 darbingo 

amžiaus asmenų iš 12 organizacijų (pravesti 4 mokymo ciklai kiekvienos įstaigos darbuotojams).  

Telšių rajono gyventojams suorganizuoti 6 praktiniai seminarai (fizinio aktyvumo, sveikatos 

stiprinimo, onkologinių ligų prevencijos temomis), kuriuose dalyvavo 167 asmenys, 50 praktinių 

mokymų (šiaurietiško ėjimo, fizinio aktyvumo pratimų dėl skeleto raumenų sistemos stiprinimo 

baseine, atsipalaidavimo (jogos)), kuriuose dalyvavo 753 asmenys. 
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Žemaičių muziejus „Alka“ (toliau – Muziejus) sudaro galimybę Telšių bendruomenei gerinti 

kultūrinį raštingumą, puoselėti regiono kultūros tapatumą. Muziejus – edukacinė aplinka, kurioje 

vykdoma tiek pažintinė, tiek ir ugdomoji edukacinė veikla. Tai puiki terpė aktyviai, organizuotai ir 

sistemingai ugdomajai veiklai. Muziejus, kaip mokomoji terpė, gali būti naudojama formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo procesuose. Tai rodo organizuojamos muziejaus veiklos: edukacinės 

ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai. Šių užsiėmimų pagrindinis tikslas – sudaryti tokias pažinimo 

ar veiklos sąlygas, kad muziejaus lankytojas būtų ne tik pasyvus klausytojas ar žiūrovas, bet ir 

aktyvus proceso dalyvis. 

  Muziejus rengia nuolatines, laikinas ir virtualias parodas, organizuoja ir vykdo  tyrimus, 

rengia istorines konferencijas, seminarus, rengia ekspozicijas, veda edukacinius užsiėmimus, 

konsultuoja istorijos klausimais, rengia ir vykdo muziejinės veiklos projektus, kartu su švietimo 

įstaigomis rengia ir vykdo muziejines ugdymo programas. 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka yra kultūros, 

švietimo ir  informacijos centras, skirtas gyventojų švietimui, asmenybės ugdymui. Telšių viešosios 

bibliotekos tinklą sudaro 3 miesto filialai ir 26 kaimo filialai. Visos rajono bibliotekos  turi puikią 

kompiuterinę bazę, internetines ir periodikos skaityklas, kasmet papildomą naujais spaudiniais 

knygų fondą. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos strateginiame plane numatyta visose 

bibliotekose stiprinti  kultūros, švietimo ir meno veiklas, sudaryti galimybes gauti formalaus ir 

neformalaus ugdymo paslaugas,  neformalaus švietimo pagalba padėti gyventojams bibliotekose 

plėtoti kultūrinius interesus, ugdyti kultūrines galias ir gebėjimus, tenkinti pažinimo ir saviraiškos 

poreikius. 

Gyventojų informacinių gebėjimų ugdymui organizuojami įvairūs kompiuterinio raštingumo 

kursai, seminarai. Skaitymo gebėjimo ugdymui  organizuojami įvairūs literatūros vakarai, knygų 

pristatymai, metų knygų rinkimai ir kt. 

          Saviraiškai skatinti organizuojamos kūrybinės praktinės literatūrinės laboratorijos jaunimui, 

steigiami įvairūs klubai, meno mokyklėlės, kuriose  skatinami gyventojų meniniai gebėjimai, 

saviraiška. 

Kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai Telšių rajone: Nevyriausybinės 

organizacijos, Telšių rajono vietos veiklos grupė. 
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II. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

Tikslas: Sukurti darniai veikiančią mokymosi visą gyvenimą sistemą Telšių rajono savivaldybėje. 

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai, priemonės ir veiksmai 

(veiklos sritys) 

Programas / projektus vykdančioji 

institucija 

1. 1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei 

formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir 

neformaliojo švietimo paslaugas Telšių rajono savivaldybėje 

2. 1.1. Priemonė. Remti bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų teikimą 

įvairioms tikslinėms grupėms 

3. 1.1.1. rengti ir įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų programas suaugusiesiems 

Telšių švietimo centras; 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka; 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas; 

Telšių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

4. 1.1.2. plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

paslaugas  

Telšių švietimo centras; 

Telšių suaugusiųjų mokykla 

5. 1.1.3. įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas trečiojo amžiaus asmenims 

Telšių trečiojo amžiaus universitetas; 

Telšių švietimo centras 

6. 1.1.4. įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas suaugusiųjų saviraiškos 

galimybėms skatinti, meninei kompetencijai, 

profesinei ir asmeninei kompetencijai ugdyti 

Telšių švietimo centras; 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka; 

Telšių rajono savivaldybės kultūros 

centras; 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas; 

Telšių suaugusiųjų mokykla; 

7. 1.1.5. inicijuoti ir / ar įgyvendinti pedagogų ir 

kitų su vaikais dirbančių specialistų 

kompetencijų tobulinimo programas 

Telšių švietimo centras 

8. 1.1.6. rengti ir įgyvendinti programas tėvų 

(globėjų) ir su vaikais dirbančių asmenų 

bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms 

tobulinti 

Telšių švietimo centras 

9. 1.2. Priemonė. Remti informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą 

mokymesi visą gyvenimą, iniciatyvas 

10. 1.2.1. vykdyti suaugusiųjų mokymosi 

motyvacijos didinimo informacines kampanijas 

žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse 

Telšių rajono savivaldybės administracija; 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka; 

Telšių švietimo centras 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai, priemonės ir veiksmai 

(veiklos sritys) 

Programas / projektus vykdančioji 

institucija 

11. 1.2.2. remti suaugusiųjų švietimo savaitės 

iniciatyvą 

Telšių švietimo centras; 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka; 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas; 

Telšių trečiojo amžiaus universitetas 

12. 1.3. Priemonė. Vykdyti andragogų kvalifikacijos tobulinimą 

13. 1.3.1. vykdyti andragogų kvalifikacijos 

tobulinimą 

Telšių švietimo centras 

14. 2. Uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas suaugusiems dalyvauti mokymosi visą 

gyvenimą veiklose 

15. 2.1. Priemonė. Paskatinti profesinės mokyklos atvirumą mokymosi visą gyvenimą 

veikloms 

16. 2.1.1. teikti profesinio orientavimo paslaugas 

suaugusiesiems 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Telšių teritorinė darbo birža 

17. 2.2. Priemonė. Koordinuoti ir remti iniciatyvas kuriant institucijų partneryste 

grindžiamas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo įstaigose ir 

aukštosiose mokyklose 

18. 2.2.1. įgyvendinti projektus, skirtus naujų 

kompetencijų ir (ar kvalifikacijų) suteikimui 

mokantis pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas 

Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas; 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Telšių švietimo centras 

19. 2.3. Priemonė. Remti konkrečiai darbo vietai skirtų profesinių kompetencijų suteikimą 

absolventams 

20.  2.3.1. parengti ir įgyvendinti programą, skirtą 

suteikti absolventams profesinius įgūdžius ir 

kompetencijas pagal konkrečios darbo vietos 

poreikius, darbo vietos ar verslo kūrimo įgūdžius 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras; 

Telšių teritorinė darbo birža 

21. 3. Uždavinys. Sukurti tolygią finansinių ir teisinių paskatų sistemą, sudarančią 

palankesnes sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose 

22. 3.1. Priemonė. Koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi 

visą gyvenimą srityje 

23. 3.1.1. plėtoti partnerystę su kitų savivaldybių 

suaugusiųjų švietimo koordinatoriais 

Telšių švietimo centras 

24. 3.1.2. rengti teisės aktus, reikalingus suaugusiųjų 

švietimo plėtrai  

Telšių rajono savivaldybės administracija 

25. 3.2. Priemonė. Sukurti paskatas ir sąlygas bei naujus finansavimo mechanizmus mažiau 

besimokančių / motyvuotų suaugusiųjų įsitraukimui į suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

veiklas 

26. 3.2.1. pritaikyti naujus finansavimo modelius 

suaugusiesiems mokytis, prieinamus kaimo 

gyvenamųjų vietovių gyventojams 

Telšių rajono savivaldybės administracija 

27. 3.3. Priemonė. Dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokymosi visą gyvenimą ir 

suaugusiųjų švietimo tyrimuose 

28. 3.3.1. Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo poreikių analizę savivaldybėje 

Telšių švietimo centras; 

Telšių rajono savivaldybės administracija 
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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO ,,DĖL TELŠIŲ 

RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO 

MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. SPRENDIMO INICIATORIUS Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, 

sporto ir jaunimo reikalų skyrius. 

 

2. SPRENDIMO PROJEKTO RENGĖJAS Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė. 

 

3. SPRENDIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Paskirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

savivaldybėje koordinatorių, kuris įgyvendintų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2016 metų veiksmų planą ir organizuotų neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Veiksmų 

planas reikalingas savivaldybės gyventojų poreikiams tenkinti, mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir 

paklausos sistemai, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, 

aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui, sukurti. 

 

4. SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS nėra. 

 

5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIAI AKTAI, KURIUOS BŪTINA PAKEISTI ARBA 

PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ nėra. 

 

6. BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS  1000 eurų. 

 

7. PRIE SPRENDIMO PRIDEDAMA nepridedama. 

 

8. SPRENDIMĄ ĮTEIKTI Telšių švietimo centrui, Telšių suaugusiųjų mokyklai, Telšių trečiojo 

amžiaus universitetui, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Viešajai įstaigai 

Telšių regioniniam profesinio mokymo centrui, Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetui, Žemaičių 

muziejui „Alka“, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetui, Telšių teritorinei darbo biržai, Telšių 

rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai. 

 

9. SPRENDIMĄ SKELBTI TEISĖS AKTŲ REGISTRE taip. 

 

10. TEISĖS AKTO ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS nevertintinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Tūmienė                       

2015-12-10 


