
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI  

2016–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANAS  

 

Tikslas – tobulinti Klaipėdos miesto neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos Klaipėdos miesto savivaldybėje darną. 

2. Vykdyti Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną ir organizuoti priemones, skatinančias 

bendradarbiavimą ir motyvuojančias suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas, uždaviniai, priemonės 

ir veiksmai (veiklos sritys) 

Veiksmų plano priemonių finansavimo šaltiniai 

Programas / projektus vykdanti 

institucija 
Savivaldybės biudžetas (lėšų poreikis eurais) 

Kiti galimi 

finansavimo 

šaltiniai 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.  

TIKSLAS. Tobulinti Klaipėdos miesto neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi 

1. UŽDAVINYS. Užtikrinti suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos Klaipėdos miesto savivaldybėje darną 

1.1. Priemonė. Sukurti finansinių, organizacinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi prielaidų sistemą 

1.1.1. Sukurti ir koordinuoti interneto 

svetainę, teikiančią gyventojams 

informaciją apie neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo pasiūlą 

Klaipėdos mieste 

– 360,00 360,00 360,00 – 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

1.1.2. Inicijuoti ir administruoti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų finansavimo 

priemones 

– 50 000,00 50 000,00 50 000,00 – 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 
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1.2. Priemonė. Plėtoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paslaugas Klaipėdos mieste, sudarant sąlygas suaugusiesiems įgyti bendrąsias 

kompetencijas, formuojant teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas 

1.2.1. Įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų ugdymo bei 

tobulinimo programas 

suaugusiesiems tokiose 

prioritetinėse mokymo kryptyse: 

tėvystės, įvairių socialinių 

įgūdžių ugdymas; 

kompiuterinis (IT) raštingumas; 

psichologija, savirealizacija, 

saviugda; 

sveikata, sveikatinimas ir sveika 

gyvensena; 

verslumas, vadyba, ekonomikos 

pagrindai ir projektų rengimas 

72000,00 72000,00 72000,00 72000,00 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos, 

dalyvių 

mokestis, 

valstybės ir 

ES programų 

finansavimo 

lėšos pagal 

konkurso 

laimėjimo 

rezultatus 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjai 

1.2.2. Sudaryti antrąją galimybę 

mokytis suaugusiesiems, 

neįgijusiems pradinio, 

pagrindinio, vidurinio 

išsilavinimo – – – – 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos, 

valstybės 

tikslinis 

finansavimas 

 Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija 

2. UŽDAVINYS. Vykdyti Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną ir organizuoti priemones, skatinančias 

bendradarbiavimą ir motyvuojančias suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą 

2.1. Priemonė. Analizuoti Klaipėdos miesto gyventojų mokymosi visą gyvenimą, ūkio subjektų ir visuomenės poreikius 

2.1.1. Atlikti nuolatinę stebėseną ir 

identifikuoti Klaipėdos miesto 

gyventojų, darbdavių ir kitų 

socialinių partnerių neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

10 000,00 – 5000,00 – – 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 
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mokymosi poreikius švietimo ir kultūros centras, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi teikėjai 

2.1.2. Organizuoti suaugusiųjų 

mokymosi visą gyvenimą 

paslaugas teikiančių organizacijų 

konferenciją, gerosios patirties 

sklaidą 

– 1200,00 1200,00 1200,00 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

2.2. Priemonė. Remti informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, iniciatyvas 

2.2.1. Viešinti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi naudą ir Klaipėdos 

mieste vykstančias neformaliojo 

suaugusiųjų mokymosi veiklas 

1000,00 3000,00 3000,00 3000,00 – 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

2.2.2. Sisteminti ir viešinti informaciją 

apie neformaliojo švietimo būdu 

įgytų kompetencijų 

formalizavimą Klaipėdos mieste 
– 300,00 300,00 300,00 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

2.2.3. Organizuoti suaugusiųjų 

švietimo savaitę 

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo 

skyrius,  

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

2.3. Priemonė. Tobulinti andragoginių kompetencijų ir pedagoginių psichologinių žinių įgijimą 

2.3.1. Vykdyti andragogų poreikio 

tyrimą 

– – – – 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi teikėjai 
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teikėjų lėšos 

2.3.2. Tobulinti suaugusiųjų mokymo 

paslaugų teikėjų andragogines 

kompetencijas 

– – – – 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos, 

dalyvio 

mokestis 

Klaipėdos universiteto Tęstinių 

studijų institutas, 

VšĮ Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Mokymo ir paslaugų 

centras, 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras, 

kiti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjai 

Iš viso metams: 84 000,00 127 860,00 132 860,00 127 860,00   

Iš viso programai: 472580,00 

 

 

_____________________________ 


