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ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. VEIKLOS PLANAS 

I. Įvadas  

Švietimo centras yra biudžetinė įstaiga. Įsteigtas 1995 m. kovo 1 d., kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.  

Švietimo centras yra pagalbos institucija, kurios paskirtis − teikti mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems 

skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, kitų sričių specialistams, kitiems suaugusiesiems ir mokykloms informacinę, 

konsultacinę, metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą su švietimu susijusią pagalbą. 

Švietimo centro 2017 m. veiklos plano paskirtis – suteikti pagrindą įgyvendinti Švietimo centro viziją, atitinkančią Lietuvos švietimo siekius, 

pasirinkti Švietimo centro veiklos prioritetus bei planuoti jų įgyvendinimo žingsnius.  

Centro veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 

17 d. Nr. XI-1281; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 

2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1018, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. 

Nr. XII-745, Panevėžio rajono savivaldybės 2017–219 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

vasario 23 d. sprendimu T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Švietimo centro 2017–

2019 m. strateginiu planu, patvirtintu Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. V-25, Švietimo centro nuostatais. 

Rengiant Švietimo centro veiklos planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, bendradarbiavimo principų. 

 

II. Situacijos analizė 

 

Panevėžio rajono švietimo centro 2018 m. veiklos plane buvo numatyti trys tikslai: teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, padedančias 

kiekvienam asmeniui plėtoti profesinius gebėjimus; sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje; didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą, sudarant sąlygas suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui. 



Įgyvendinant pirmąjį tikslą buvo teikiamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, padedančios kiekvienam asmeniui plėtoti profesinius gebėjimus. 

Švietimo centro darbuotojai 2018 m. Lietuvos švietimo bendruomenei organizavo įvairius seminarus, kvalifikacijos tobulinimo renginius, gerosios 

patirties metodinius sklaidos renginius, paskaitas, mokymus, projektines veiklas pedagoginės sistemos, ugdymo institucijos tobulinimo bei švietimo 

sistemos tematika. Bendras renginių skaičius – 176,  dalyvių skaičius – 4652. Iš bendro renginių skaičiaus organizuotas 81 kvalifikacijos tobulinimo 

renginys (iki 18 ak. val.), 8 seminarai (18 ak. val. – 4 seminarai, 22–24 ak. val. –  3 seminarai ir  48 ak. val. – 1), 6 paskaitos (3 iš jų skirtos mokyklų 

bendruomenėms, komandoms).  Pedagogų bendruomenei pageidaujant vykdyti 5 mokymai, kuriose dalyvavo pagrindinių mokyklų ir gimnazijų įvairių 

mokomųjų dalykų mokytojai, vyko 7 konferencijos (4 iš jų praktinės-metodinės). Organizuota 16 edukacinių, metodinių išvykų, 3 konsultacijos, 16 

atvirų veiklų, 2 apskrito stalo diskusijos, tarptautinė projektinė veikla „Kaip ugdyti prosocialines vertybes“,  21 darbo patirties ir metodinės veiklos 

sklaidos renginys. Šeštus metus Švietimo centras inicijuoja Panevėžio rajono mokytojų kūrybinę-praktinę konferenciją „Kūrybinės dirbtuvės“, kurios 

tikslas sudaryti sąlygas  įvairių dalykų mokytojams, vyr. mokytojams,  mokytojams metodininkams ir ekspertams skleisti savo darbo patirtį, plėtoti 

profesinius gebėjimus.  

Įgyvendinant antrąjį tikslą buvo siekiama sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje. Didžiausią pridėtinę vertę siekiant kokybiškesnio socialinio emocinio ugdymo turėjo 2018 m. parengti ir įgyvendinti projektai „Pažink 

save ir kitus“ (tikslas – padėti mokytojams kokybiškai įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą), „Socialinė 

emocinė sveikata“ (tikslas – pagalbos mokiniui specialistų socialinių emocinių kompetencijų gilinimas) bei tęsiamas tarptautinis „Erasmus+“ KA3 

(politinių reformų rėmimas, Lietuvoje įgyvendinami tik 7 tokio tipo projektai: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/vykdomi-ka3-projektai-ir-

rezultatai-189) projektas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ („Early childhood education – building 

sustainable motivation and value paradigm for life“, „MOV-UP“, http://movup-project.eu/; tikslas – parengti mokytojų rengimo programą, paremtą 

gerosiomis partnerių organizacijų praktikomis ir pagilinti mokytojų socialinio emocinio ugdymo kompetenciją); Socialiniam emociniam ugdymui buvo 

svarbus ir Erasmus+“ KA2 projektas „Prosocialinės vertybės“ („ProSocial values“, http://psv.europole.org/lt/, nors projekto tikslas – parengti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą prosocialinių vertybių ugdymui bei pateikti mokytojams inovatyvių metodų ir būdų, skatinančių empatiją, 

altruizmą, pagalbą, bendradarbiavimą, tačiau mokytojai vertybinį ugdymą praktikoje glaudžiai siejo su socialiniu emociniu ugdymu. 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą − didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą, sudarant sąlygas suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų ugdymui − pasiekta puikių rezultatų ir gautas grįžtamasis ryšys (tai įrodo bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu atlikto tyrimo 

rezultatai (plačiau: http://prsc.lt/images/Naujienos/2018-2019/Pranesimas_Panevezys_2019-02-06.pdf), kurie atskleidžia Švietimo centro 

įgyvendinamų veiklų (ypač Trečiojo amžiaus universiteto) veiklų kokybę. Švietimo centras yra Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius; koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto 14 fakultetų veiklą, iš viso TAU turi 459 

klausytojus. Padaugėjo  mokymų, skirtų kitoms suaugusiųjų tikslinėms grupėms (kultūros darbuotojams, buhalteriams). Sėkmingai buvo įgyvendintas 

VVG projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, skirtas Panevėžio rajono suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžių 

gilinimui; parengtos ir įgyvendinamos dvi ilgalaikės projekto „MOVE-ON!“ programos, skirtos moterų virš 50 metų komunikavimo užsienio kalba 



kompetencijų ugdymui. Užsienio kalbų kompetencijų gilinimui buvo parengtas ir sėkmingai įgyvendintas NSŠ projektas „Komunikacijos tiltai“, kurio 

metu išbandyta nauja mokymosi forma – vaizdo konferencija. 

Siekiant Panevėžio rajono švietimo centro tikslų ir didesnio suaugusiųjų įsitraukimo itin aktyviai ir kokybiškai buvo vykdoma veiklos sklaida 

(www.prsc.lt, www.panrs.lt, http://www.svietimonaujienos.lt, https://ec.europa.eu/epale/lt, detaliau apie nacionalinė sklaidą: 

http://www.prsc.lt/lt/?id=2). 

 

III. Veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė (SSGG) 

Stiprybės Silpnybės Grėsmės Galimybės 

1. Platus tarptautinės partnerystės 

tinklas. 

2. Sėkmingas bendradarbiavimas su 

Šiaulių ir Romerio universitetais 

atliekant tiriamąją ir projektinę 

veiklą. 

3. Sėkminga TAU veikla. 

4. Gilūs Švietimo centro darbuotojų 

organizaciniai ir projektų rengimo 

bei koordinavimo įgūdžiai. 

5. Švietimo centro transporto 

sudaromos galimybės organizuoti 

veiklas klientų gyvenamosiose bei 

kitose vietose. 

 

1. Žemos švietimo centro 

darbuotojų komunikavimo 

užsienio kalba ir andragoginės 

kompetencijos.  

2. Daug išteklių reikalaujančios 

senos transporto priemonės.  

3. Ryšių su verslo įmonėmis 

nebuvimas. 

4. Švietimo centro lokalinė vieta.  

 

 

1. Mokyklų tinklo 

optimizavimas, mokytojų 

skaičiaus ir jų kvalifikacijos 

tobulinimo lėšų mažėjimas. 

2. Mokytojų ir kitų suaugusiųjų 

kvalifikacijos tobulinimo 

motyvacijos stoka. 

3. Konkurencija su didelėmis 

švietimo paslaugas teikiančiomis 

įstaigomis. 

4. Vieningos politinės / teisinės 

sistemos nebuvimas 

 

 

 

1. Tarptautinių projektų suteiktos 

galimybės Švietimo centro darbuotojų 

komunikavimo užsienio kalba ir 

andragoginių kompetencijų gilinimui. 

2. Projektų metu sukurtų produktų ir 

ekspertų kompetencijų panaudojimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginių 

kokybės užtikrinimui.  

3. Mokinių sporto renginių 

organizavimas. 

4. Suaugusiųjų švietimo klubų, 

vienijančių ta pačia tema 

besidominančius suaugusiuosius, 

įkūrimas. 

 

 

 

 

IV. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 



1.Tikslas. Remiantis ugdymo įstaigų duomenimis rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas mokinių pažangai: 

pažinimui, stebėjimui, vertinimui, skatinimui  

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

1.1  Gilinti mokinių / 

ugdytinių skirtybių 

suvokimą, atpažinimą 

ir panaudojimą 

siekiant jų 

individualios 

pažangos 

1.1.1. Duomenimis 

grįstų ir poreikius 

atliepiančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtos 3−4 (18−40 akad. 

val.) programos, skirtos 

mokinių skirtybių suvokimui ir 

jų pažangos skatinimui bei 

fiksavimui 

 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai 

1.2.1. Metodinių 

renginių, skirtų mokinių 

skirtybių pažinimui, 

iniciavimas ir 

organizavimas 

Organizuoti 5–6 renginiai, 

naujausios metodinės literatūros 

analizė bei aptarimas 

2019 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai 

 1.1.3. Atvirų pamokų ir 

veiklų, sudarančių 

sąlygas mokytojams 

dalintis mokinio 

pažangos fiksavimo 

patirtimi, iniciavimas ir 

organizavimas 

Organizuotos 6–8 atviros 

veiklos, pasidalinta mokinio 

pažangos fiksavimo patirtimi 

2019 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai 

1.2. Skatinti švietimo 

bendruomenę dalintis 

mokinių pažangos 

(pažinimo, stebėjimo, 

1.2.1. Ilgalaikių 

duomenimis grįstų ir 

poreikius atliepiančias 

kvalifikacijos 

Parengtos ir įgyvendintos 2−3 

(18−40 akad. val.) programos, 

sudarytos sąlygos  mokytojams 

ir pagalbos mokiniui 

2019 m.  Dalyvių lėšos Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai 



vertinimo, skatinimo) 

patirtimi  

 

tobulinimo programų 

rengimas 

 

specialistams dalintis profesine 

patirtimi, pagilintos 30−40 

dalyvių kompetencijos 

 

 1.2.2. Konferencijų, 

sudarančių mokytojams 

sąlygas dalintis 

profesine patirtimi, 

organizavimas 

Bendradarbiaujant su 

Naujamiesčio gimnazija 

organizuota 

respublikinė anglų kalbos 

mokytojų ir mokinių 

konferencija „Ar žinai, kad...“, 

sudarytos sąlygos mokytojams 

dalintis profesine patirtimi 

Kovas Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

  Bendradarbiaujant su 

Naujamiesčio gimnazija 

organizuota respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija 

„Mokykla be sienų – ugdymasis 

kitaip“, sudarytos sąlygos 

mokytojams dalintis profesine 

patirtimi 

Balandis Dalyvių lėšos Loreta Šalčiūnienė 

  Bendradarbiaujant su Smilgių 

gimnazija organizuota praktinės 

konferencija „Kūrybinės 

dirbtuvės –2019“, sudarytos 

sąlygos mokytojams dalintis 

profesine patirtimi 

Balandis Dalyvių lėšos Jurgita Vaitiekūnienė, 

Nijolė Mogilovienė 

 



2. Tikslas. Remiantis ugdymo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikiu sudaryti sąlygas pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų gilinimui   

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

2.1. Gilinti pedagoginių 

darbuotojų skaitmeninį 

raštingumą 

2.1.1. Programų, 

skirtų skaitmeninio 

raštingumo ugdymui, 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengta 80 akad. val. prilyginta 

akredituotai programa, pagal 

atskiras dalis organizuoti 2–4 

mokymai švietimo įstaigų 

komandoms.  

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Birutė Savickienė 

2.1.2. Inovatyvių 

mokytojų klubo 

įkūrimas 

Parengta 40 akad. val. mišriojo 

mokymosi programa, skirta 

skaitmeninių technologijų 

ugdymui, sukurtas inovatyvių 

mokytojų tinklas 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai  

Renata Jankevičienė 

2.1.3. Partnerystė su  

Velžio gimnazija 

organizuojant šalies 

konferenciją 

„Informacinės 

technologijos 

pradiniame ugdyme“ 

Bendradarbiaujant su Velžio 

gimnazija organizuota šalies 

konferencija „Informacinės 

technologijos pradiniame 

ugdyme“, 80–90 konferencijos 

dalyvių 

Balandis Konferencijos 

dalyvio 

mokestis 

Renata Jankevičienė, 

konferencijos 

organizavimo darbo 

grupė 

2.1.4. Metodinių 

renginių, skirtų 

mokytojų 

skaitmeninių 

kompetencijų 

Organizuoti 6–8 metodiniai 

pasitarimai, skirti mokytojų 

skaitmeninių kompetencijų 

ugdymui 

2019 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

Švietimo centro 

pedagoginiai 

darbuotojai 



ugdymui, iniciavimas 

ir organizavimas 

  Organizuoti mokymai 

informacinių technologijų 

mokytojams „Microbit 

kompiuteriukų priedai ir jų 

panaudojimas integruotame 

mokyme“ 

Balandis Švietimo centro 

lėšos  

Birutė Savickienė 

 2.1.5. Konkurso 

„Pamoka netradicinėje 

erdvėje“ dalyvių 

skaitmeninių 

kompetencijų 

ugdymas 

Baigiamasis renginys 

„Fotografijos ABC“, kino 

pamoka „Purpurinis rūkas“, 

pagilintos 30 dalyvių 

kompetencijos 

Vasaris Švietimo centro 

lėšos 

Renata Jankevičienė 

2.2. Gilinti mokytojų 

dalykines kompetencijas 

2.2.1. STEAM 

ugdymo stiprinimas 

Organizuota tarptautinė 

mokslinė-teorinė konferencija 

„Gamtamokslinis ugdymas XXI 

a. mokykloje“, 200 dalyvių 

Vasaris 

 

Konferencijos 

mokestis 

Loreta Šalčiūnienė 

 

  Atviros pamokos ir veiklos 

„Gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių įsisavinimas 

pradinėse klasėse“, organizuota 

10−12 atvirų veiklų 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Nijolė Mogilovienė 

  Bendradarbiaujant su Velžio 

gimnazija organizuota 

konferencija „STEAM visur ir 

visada“, 50–60 dalyvių 

Balandis Švietimo centro 

ir projekto lėšos 

Renata Jankevičienė,  

konferencijos 

organizavimo darbo 

grupė 

  Programos „Horizont 2020“ 

projekto „PROTEIN EAB“ 

2019 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

Jurgita Vaitiekūnienė 



įgyvendinimas 

2.3. Ugdyti socialines 

emocines kompetencijas 

ir įgalinti mokytojus 

inovatyviai diegti 

vertybines nuostatas 

ugdymo procese. 

2.3.1. Projektų ir 

programų, skirtų 

socialiniam 

emociniam ugdymui, 

rengimas ir 

įgyvendinimas, 

patirties sklaidos 

renginių 

organizavimas 

Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Socialinė emocinė 

sveikata–2“, pagilintos 30 

dalyvių kompetencijos 

2019 m.  Projekto lėšos Loreta Šalčiūnienė 

 

  Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Sveikas mokytojas – 

sveika mokykla“, pagilintos 40–

80 pedagoginių darbuotojų 

kompetencijos 

2019 m. Projekto lėšos Renata Jankevičienė 

  Įgyvendinamas tarptautinis 

„Erasmus+“ projektas „MOV-

UP“, parengta 18 akad. val. 

prilyginta akredituotai programa, 

pagilintos 25 mokytojų 

kompetencijos, 5 mokytojai 

pristatys patirtį tarptautinėje 

konferencijoje Turkijoje, bus 

išleistas metodinis leidinys 

2019 m.  Projekto lėšos Jurgita Vaitiekūnienė, 

projekto „MOV-UP“ 

darbo grupė 

  Organizuoti 2–3 patirties 

sklaidos renginiai, skirti 

emociniam ugdymui 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Švietimo centro 

pedagoginiai 

darbuotojai 

  Parengta ir įgyvendinta 40 akad. 

val. programa „Mediacija 

2019 m. Projekto lėšos 

 

Loreta Šalčiūnienė 



švietimo įstaigoje“  

  Parengtas „Erasmus+“ projektas 

„Taikus švietimas: patyčių 

prevencija ankstyvajame 

ugdyme“ 

 

2019 m. 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

  Parengtas „Erasmus+“ projektas 

„Inovacijos moterims ir patyčių 

prevencija“, skirtas 

mokykliniam ugdymui  

2019 m. 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Jurgita Vaitiekūnienė 

 2.3.2. Projektų ir 

programų, skirtų 

vertybiniam ugdymui, 

įgyvendinimas 

Įgyvendinamas tarptautinis 

„Erasmus+“ projektas 

„Prosocialinės vertybės“, 2 

mokytojai pristatys patirtį 

tarptautinėse konferencijose 

Makedonijoje ir Italijoje 

2019 m.  Projekto lėšos 

 

Jurgita Vaitiekūnienė, 

projekto darbo grupė 

  Organizuojamos prosocialinės 

savaitės, rengiamos ir 

įgyvendinamos kvalifikacijos 

tobulinimo programos, skirtos 

vertybiniam ugdymui 

2019 m. Projekto lėšos 

 

Jurgita Vaitiekūnienė, 

projekto 

„Prosocialinės 

vertybės“ darbo grupė 

 

 

3. Tikslas. Skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą sudarant sąlygas gebėjimo mokytis, pilietiškumo, kultūrinių, bendravimo užsienio 

kalba, kompiuterinio raštingumo kompetencijų gilinimui 

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir Atsakingas asmuo 



ištekliai 

3.1. Remiantis tyrimo 

„Suaugusiųjų švietimo 

prieinamumas ir kaitos 

veiksniai (Panevėžio 

rajono atvejis)“ 

rezultatais gilinti 

suaugusiųjų 

kompetencijas 

 

 

 

3.1.1. Tyrimo 

„Suaugusiųjų švietimo 

prieinamumas ir 

kaitos veiksniai 

(Panevėžio rajono 

atvejis)“ rezultatų 

pristatymas 

Pristatyme dalyvaus 20–30 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo teikėjų  

 

 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

Jurgita Vaitiekūnienė 

3.1.2. Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojų 

kompetencijų 

gilinimas 

14 TAU fakultetų, organizuota 

150 paskaitų, 50 edukacinių 

išvykų 

2019 m. Savivaldybės 

biudžeto, 

projektų lėšos 

Lina Šachova 

3.1.3. Savišvietos 

klubo „SAVI“ veiklų 

organizavimas 

Organizuotos 2–3 edukacinės 

išvykos / paskaitos / veiklos/ 

įgyvendinta ilgalaikė programa 

2019 m. Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

3.1.4. Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės 

renginių 

koordinavimas 

Sudarytas Suaugusiųjų mokymosi 

savaitės renginių planas, vykdoma 

sklaida nacionaliniu lygiu 

IV ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Lina Šachova 

 

 3.1.5. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

iniciatyvinės grupės 

sudarymas 

 

2019  m. Panevėžio rajono 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų plano 

parengimas 

I ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Lina Šachova 



 3.1.6. Pozityvios 

tėvystės įgūdžių 

formavimas   

 

Projekto „Kompleksinių paslaugų 

šeimai teikimas Panevėžio rajono 

savivaldybėje“ veiklų 

įgyvendinimas, organizuota 10 

paskaitų ar kt. 

 

 

2019 m. Projekto 

lėšos 

Lina Šachova 

 3.1.7. Sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

formavimas 

Sveikatos projekto „Aktyvūs 

senjorai – sveiki senjorai 3“ 

parengimas ir įgyvendinimas 

2019 m. Projekto 

lėšos 

Lina Šachova 

 3.1.8. Gilinti 

suaugusių mokėjimo 

mokytis 

kompetencijas 

Inicijuotos 3–4 paskaitos/ 

edukacinės išvykos/ kūrybinės 

dirbtuvės/ įkurtas  

Teatro interpretacijų klubas (TIK)  

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 

 

3.2. Įgyvendinant 

tarptautinius „Erasmus+“ 

projektus bei programas 

gilinti suaugusiųjų 

bendravimo užsienio 

kalbomis, kompiuterinio 

raštingumo ir 

andragogines 

kompetencijas 

 

3.2.1.  Bendravimo 

anglų kalba ir 

skaitmeninių 

kompetencijų  

gilinimas 

 

 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Žemos kvalifikacijos 

bedarbių moterų virš 50 metų 

socialinės įtrauktiems skatinimas 

ir andragogų įvaizdžio kūrimas 

per meną“ („Promoting social 

inclusion of women, aged over 50, 

low-qualified, and developing 

educators’ profile through 

education by art), „MOVE-ON!“ 

įgyvendinimas, pagilintos 12 

moterų ir 2–4 andragogų 

kompetencijos, 2 andragogai ir 3 

moterys dalyvaus mokymuose 

Portugalijoje 

2019 m.  Projektų 

lėšos 

Renata Jankevičienė, 

projekto įgyvendinimo 

darbo grupė 



 3.2.2. Kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencijų 

gilinimas 

 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Suaugusiųjų, 

gyvenančių socialinėje 

atskirtyje, skaitmeninių įgūdžių 

gilinimas siekiant gyvenimo 

kokybės“ („Enhancing Digital 

Skills of Hard-to-Reach Adults 

for Better Life Chances“) 

įgyvendinimas, pagilintos 10 

andragogų ir 10 kitų suaugusiųjų 

skaitmeninės kompetencijos 

 

2019 m. Projekto 

lėšos 

Renata Jankevičienė, 

projekto įgyvendinimo 

darbo grupė 

 

 

 3.2.3. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

partnerystės tinklų 

kūrimas, andragogų 

kompetencijų 

gilinimas 

„Erasmus+“ KA1 programos 

konsorciumo su LSŠA projekto 

„Andragogo misija: suteikti 

besimokančiajam sparnus“ 

rengimas ir įgyvendinimas, 

pagilintos 3–4 PRŠC andragogų 

kompetencijos 

2019 m. 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 

 

 3.2.4. Švietimo įstaigų 

vadovų ir darbuotojų 

komunikavimo 

užsienio kalba 

kompetencijų 

ugdymas 

Parengtos ir įgyvendinamos 40 

akad. val.  programos, skirtos 

komunikavimo užsienio kalba 

kompetencijų ugdymui, pagilintos 

10−12 suaugusiųjų kompetencijos 

2019 m. Dalyvių lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 

Renata Jankevičienė 

 

 

V. FINANSINĖ VEIKLA 

Priemonė Laikas Vykdytojas Lėšos Laukiamas rezultatas 

Ataskaitų, metinio balanso už 2018 m. sudarymas Sausis Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Tikslus gauto biudžeto 

panaudojimas 



Metinės sąmatos rengimas pagal gautus 

asignavimus. Sąmatos tikslinimas gavus papildomą 

finansavimą 

Sausis, 

vasaris 

Vitalija Kairienė Biudžeto, spec. lėšos Tikslus gauto biudžeto 

panaudojimas 

Formų sudarymas rajono Mokesčių inspekcijai ir 

VSDFV 

Sausis Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Atsiskaityta su mokesčių 

inspekcija ir VSDFV 

Mėnesinių kasinių ataskaitų ir debitorių-kreditorių 

ataskaitų sudarymas 

Kas mėnesį Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Tikslus gauto biudžeto 

panaudojimas 

Ketvirtinių balansų sudarymas Kas ketvirtį Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Tikslus gauto biudžeto 

panaudojimas 

Statistinių formų rengimas ūkio skyriui ir  

statistikos departamentui 

Kovas-

balandis 

Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Tiksli turimo materialiojo ir 

nematerialiojo turto apskaita 

Pusmetinių balansų sudarymas Kas pusmetį Vitalija Kairienė Žmogiškieji ištekliai Tikslus gauto biudžeto 

panaudojimas 

Metinė inventorizacija Lapkritis Inventorizacijos  

komisija 

Žmogiškieji ištekliai Materialiojo ir nematerialiojo turto 

apskaitos patikrinimas 

Centro darbuotojų tarifikacijos sudarymas Sausis, 

rugsėjis 

Vitalija Kairienė, 

Jurgita  

Vaitiekūnienė 

Žmogiškieji ištekliai Tikslus gauto biudžeto 

paskirstymas ir panaudojimas 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo centro veiklos planas tikslinamas, konkretinamas mėnesiniuose veiklos planuose.  

2. Už veiklos plano savalaikį, kokybišką įgyvendinimą atsakingi Švietimo centro darbuotojai. 

3. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas aptariamas Švietimo centro darbuotojų pasitarimuose. 

 

 

 


