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ŠVIETIMO CENTRO 2018 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 

 

2017 m. Švietimo centro veiklos programos prioritetų įgyvendinimo plane buvo numatyti šie tikslai: teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, 

sudarančias sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui; atskleisti mokinių socialinio emocinio ugdymo svarbą bei formuoti pedagoginių darbuotojų 

gebėjimus kurti psichologiškai saugią aplinką; užtikrinti neformaliojo  suaugusiųjų švietimo prieinamumą ir kokybę. 

Įgyvendinant pirmąjį tikslą buvo teikiamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, sudarančios sąlygas profesiniam mokytojų tobulėjimui. 2017 

m. bendras renginių skaičius – 223 (be parodų ir projektinių veiklų), trukmė – 1230,5 val., dalyvių skaičius – 5661 (4287 mokytojai, 1374 mokiniai). Iš 

bendro renginių skaičiaus įvykdyti 74 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (iki 18 ak. val.), organizuota 11 seminarų (18 ak. val. ir daugiau). Centras 

2017 m.  disponavo 104 skirtingomis kvalifikacijos tobulinimo renginių programomis. Mokytojams pageidaujant 2017 metais vykdyti 40 ak. val. 

kompiuterinio raštingumo mokymai mokytojo IKT kompetencijai tobulinti; mokymai pagal socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą 

„Antras žingsnis“. Vyko 2 konferencijos: tarptautinė konferencija „Skaitymas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai ir galimybės“ ir švietimo konferencija 

„LearnED“. Organizuota 15 edukacinių išvykų, 4 konsultacijos, 20 atvirų veiklų, 20 darbo patirties sklaidos renginių. Penktus metus Centro 

inicijuojamoje Panevėžio rajono mokytojų kūrybinėje-praktinėje konferencijoje „Kūrybinės dirbtuvės 2017“, kurios vyko Krekenavos Mykolo 

Antanaičio gimnazijoje ir Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“  dalyvavo 283 dalyviai. Atsižvelgiant į 2017 m. išsikeltus prioritetus, dėmesys 

skirtas mokymo (si) kokybei (mokymosi pasiekimams) ir patyčių prevencijai. Buvo organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skirti mokymosi 

pasiekimų gerinimui įvairių dalykų pamokose, pristatyta net 20  atvirų veiklų. Buvo suorganizuoti 6 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų 

mokyklų vertinimo komisijų pirmininkų pasitarimai. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą  ir siekiant atskleisti mokinių socialinio emocinio ugdymo svarbą bei formuoti pedagoginių darbuotojų gebėjimus 

kurti psichologiškai saugią aplinką  ypač reikšmingas buvo projekto „Erasmus+“ KA3 projektas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir 

gyvenimiškų vertybių kūrimas“. Projekto pradžioje buvo atliktas nacionalinis tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 Lietuvos pedagoginių 

darbuotojų. Panevėžio rajono pradinių klasių mokytojams ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogams mokymus vedė Maltos ir Kretos 

universitetų emocinio ugdymo srities profesoriai, Turkijos privataus mokyklų tinklo DOGA mokytojai bei Bulgarijos švietimo atstovai, ilgalaikiuose 

mokymuose dalyvavo 25 pedagoginiai darbuotojai, kurie susipažino su emocinio mokinių ugdymo galimybėmis. Švietimo centro atstovės  taip pat 

gilinosi į emocinio ugdymo temą, vedė mokymus tarptautinio projekto partnerių įstaigose. Siekiant emocinio ugdymo tęstinumo vyresnėse klasėse 

buvo įkurtas Panevėžio rajono klasių auklėtojų metodinis būrelis, kurio dalyviai turėjo galimybę pagilinti kompetencijas dalyvaudami „Interaktyvių 

metodų darbe su vaikais taikymas“.  

Įgyvendinant trečiąjį tikslą buvo siekiama užtikrinti neformaliojo  suaugusiųjų švietimo prieinamumą ir kokybę. Buvo parengtas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimo klausimynas ir atliktas tyrimas, kurio rezultatai bus paskelbti 2018 m. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Trečiojo 



amžiaus universiteto veiklų organizavimui. Įkurti nauji TAU fakultetai Piniavoje ir Šilagalyje, 12 TAU fakultetų, organizuotos 99 paskaitos ir 21 

edukacinė išvyka, įgyvendintas projektas „Aktyvūs senjorai – sveiki senjorai 2“. Buvo sudarytas Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių planas, 

organizuotos šviečiamosios veiklos; Švietimo centras organizavo suaugusiųjų švietimo įstaigų bei TAU atstovų išvyką į nacionalinį  2017 m. 

suaugusiųjų mokymosi savaitės renginį „Mokymosi galia ir žavesys“. Šio renginio metu kaip itin kokybiškas apdovanotas ŠC įgyvendintas projektas 

„Skaitymo mentoriai“. Siekiant skatinti suaugusiųjų savišvietą, įkurtas neformalus savišvietos klubas „SAVI“, kuriame dalyvauja 15 narių, 

organizuotos edukacinės  išvykos į Iliuzijų muziejų, Bernardinų sodą, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą; vyko kalėdinių atvirukų dirbtuvės; 

sukurta uždara klubo narių grupė socialiniame tinkle „Facebook“, kurioje klubo nariai pristato skaitomas knygas. Įgyvendinant projektą „Aukime, kad 

augintumėm“ (STEP programa), sudarytos galimybės 30 tėvų dalyvauti tėvų švietimo programoje. Projektų „Baltijos šalių kultūros jungtys – identiteto 

išsaugojimas“ bei „Lietuvos fortepijonų  meistrų (derintojų) kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimo metu pagilintos kultūros darbuotojų profesinės ir 

bendrosios kompetencijos. 

Įgyvendindami 2017 m. tikslus ir vykdydami veiklas Švietimo centro drbuotojai ypatingą dėmesį skyrė projektinei veiklai. Buvo laimėtas  

tarptautinis Erasmus + KA2 projektas ir sukurtas naujas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas. Atsižvelgiant į tarptautinius ir nacionalinius tyrimus 

daug dėmesio skirta mokinių skaitymo gebėjimų ugdymui. Buvo įgyvendinti net keturi skaitymo skatimo iniciatyvų ir edukacijos projektai: 

„Neatrastas pasaulis knygose“, „Kai durys atsidaro“,  „Senjorai – skaitymo mentoriai“, „Būk detektyvas“, „Medijų burbulai“. Taigi Švietimo centro 

darbuotojai  2017 m. vykdė aktyvią visų trijų kartų šviečiamąją veiklą.  

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

Stiprybės Silpnybės Grėsmės Galimybės 

1. Glaudūs ryšiai su Panevėžio 

rajono švietimo institucijomis, 

savivaldybe. 

2. Patirtis rengiant ir vykdant 

tarptautinius, nacionalinius ir 

Panevėžio rajono savivaldybės 

projektus. 

3. Bendradarbiavimo su užsienio 

šalių partneriais ryšiai vykdant 

1. Dalis įstaigos darbuotojų 

dirba tik 0,5–0,75 pareigybės. 

2. Kitų suaugusiųjų mokymosi 

poreikių tiriamoji veikla. 

3. Nėra sistemos, kuri padėtų 

atskleisti, kaip koreliuoja 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas ir mokinių pažanga 

bei pasiekimai. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas, 

lemiantis mokinių krepšelio mažėjimą / 

mokyklos lėšas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

2. Mokyklų skaičiaus mažėjimas. 

3. Neatnaujinama mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo teisinė bazė, 

reglamentuojanti įstaigos veiklą ir 

funkcijas. 

1. Įstaigos klientų 

įvairovės didėjimas 

pritraukiant kultūros 

darbuotojus, kaimo 

bendruomenes ir kitas 

tikslines grupes. 

2. Sukaupta patirtis ir 

kontaktų bazė 

organizuojant 

http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=208:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-6&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=220:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-7&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=220:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-7&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=187:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-2&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=187:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-2&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=186:lietuvos-fortepijonu-meistru-derintoju-kvalifikacijos-tobulinimas&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=191:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-4&catid=20:projektai&Itemid=101
http://www.prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=190:baltijos-saliu-kulturos-jungtys-identiteto-issaugojimas-3&catid=20:projektai&Itemid=101


projektinę veiklą.  

4. Gera materialinė įstaigos bazė. 

5. Turimas Švietimo centro 

transportas sudaro galimybę 

organizuoti klientų atvežimą / 

parvežimą į mokymosi vietą. 

4. Neskatinama švietimo 

konsultantų veikla. 

 

4. Suaugusiųjų asmenų nuolatinio 

mokymosi motyvacijos stoka. 

 

edukacinius renginius. 

3. Padidėjusi įstaigos 

darbuotojų projektų 

rengimo kompetencija.  

4. Augantis įstaigos 

paslaugų poreikis rinkoje 

diegiant naujus švietimo 

metodus ir technologijas. 

 

IV. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

1.Tikslas. Teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, padedančias kiekvienam asmeniui plėtoti profesinius gebėjimus 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

1.1. Inicijuoti ir diegti 

veiksmingesnes 

kvalifikacijos 

tobulinimo formas 

1.1.1. Stažuočių 

organizavimas 

Organizuotos 3 mokytojų 

bendradarbiavimo stažuotės  

siekiant mokinių pažangos 

Balandis–

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Jurgita Vaitiekūniemnė 

Loreta Šalčiūnienė 

1.1.2. Atvirų 

pamokų/veiklų 

organizavimas švietimo 

įstaigose 

Organizuotos 25 atviros veiklos 

ugdymo turinio kaitos aspektais 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

1.1.3. Ugdomasis 

konsultavimas 

Suteiktos 8 ugdomosios 

konsultacijos (pagalba) 

padedant pedagogams tobulinti 

ugdomosios veiklos 

bendruosius gebėjimus 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 



1.1.4.Bendradarbiavimas 

su universitetais, 

leidyklomis, kultūros 

įstaigomis 

Organizuotos 3 universitetų 

dėstytojų paskaitos, 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, 3 leidyklų naujų 

mokymo priemonių, vadovėlių 

pristatymai 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

Parengtas ir įgyvendintas LKT 

projektas „Kūrybiškumo 

saviugda” 

2018 m. Projekto lėšos Loreta Šalčiūnienė 

 

 1.1.5. Edukacinio banko 

atnaujinimas 

Projektų medžiagos ir konkursų 

publikavimas edukaciniame 

banke 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

1.1.6. Nuotolinių 

mokymų organizavimas 

Atnaujinta 40 akad. val. 

programa ir organizuoti 

nuotoliniai mokymai mokytojų 

edukacinei IKT kompetencijai 

tobulinti. 

Kovas  Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Birute Savickienė 

1.2. Rengti ir 

įgyvendinti 

duomenimis grįstas ir 

poreikius atliepiančias 

kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

ir projektus, 

atsižvelgiant į naujas 

švietimo strategijas 

1.2.1. Parengtos ir 

įgyvendintos aktualios 

programos 

50–70 kvalifikacijos tobulinimo 

programų (6–17 ak. val.) ir 10–

12 programų, prilygintų 

akredituotoms programoms (18 

ak. val. ir daugiau) parengimas 

Panevėžio rajono ir šalies 

mokytojams 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

1.2.2. Pagalba rajono 

švietimo institucijoms 

siekiant ugdymo 

kokybės  

Tikslingai planuota ir 

organizuota mokyklos 

veiklos/pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir bendradarbiavimo 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

dalyvių lėšos 

Jurgita Vaitiekūnienė 

Birutė Savickienė 

Loreta Šalčiūnienė 



pagalba po išorės vertinimo 

Pravestos 6 konsultacijos, 

parengta 18 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programa ir pravesti 

mokymai Panevėžio rajono 

savivaldybės vykdomame 

Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų finansuojamo projekto 

„Panevėžio rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ dalyviams 

2018 m. 

vasaris- 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto lėšos 

Jurgita Vaitiekūnienė 

Birutė Savickienė 

 

 1.2.3. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

kokybės analizė 

Atlikta daugiau nei 70 proc. 

institucinio lygio kvalifikacijos 

tobulinimo renginių analizė 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

 Parengtas švietimo įstaigų 

kvalifikacijos tobulinimo 

metinis planas 

Vasaris 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

1.2.4. Pedagogų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijų 

tobulinimas 

Organizuoti 5–8 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, skirti 

pedagogų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijai 

tobulinti 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

 

Sudarytos sąlygos kiekvienai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigai 

pasinaudoti mobiliaisiais 

įrenginiais 

2018 m.  Centro 

ištekliai  

Nijolė Mogilovienė 



1.2.5. Socialinių  

emocinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas 

švietimo įstaigose 

Parengtos ir įgyvendintos 18 ak. 

val. kvalifikacijos tobulinimo 

programos Panevėžio rajono 

švietimo įstaigų auklėtojų ir 

mokytojų padėjėjams bei 

ugdymo įstaigų vadovams 

Kovas–spalis Dalyvių lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 

Loreta Šalčiūnienė 

 

1.2.6. Patyčių prevencija 

ir sveika gyvensena 

Parengti tarptautiniai 

„Erasmus+“ KA2 projektai 

1.„Peace Education in Early 

Childhood“, skirtas patyčių 

prevencijai ankstyvajame 

ugdyme 

2. „ELEKTRA“, skirtas 

patyčių prevencijai 5–15 m. 

mokiniams 

2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

Jurgita Vaitiekūnienė 

 

  Parengti ir įgyvendinti rajono 

projektai, skirti mokytojų 

saviugdos ir emocinio 

atsparumo ugdymui bei 

lytiškumo ugdymo programos 

įgyvendinimui 

Vasaris–

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto lėšos 

Renata Jankevičienė 

Loreta Šalčiūnienė 

 

1.3. Skatinti 

pedagogus su 

kolegomis ir 

socialiniais partneriais 

dalintis patirtimi apie 

pokyčius mokymo/si 

1.3.1.Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

renginių organizavimas 

Nacionalinė konferencija 

„Mąstymo kultūros stiprinimas 

pradinėje mokykloje“ 

Vasaris Konferencijos 

mokestis 

Renata Jankevičienė 

Praktinė konferencija 

„Kūrybinės dirbtuvės –2018“, 

metodinė medžiaga 

Balandis Dalyvių, ŠC 

lėšos 

Jurgita Vaitiekūnienė 

Birutė Savickienė 



praktikoje Tarptautinė mokslinė-teorinė 

konferencija „Gamtamokslinis 

ugdymas XXI a. mokykloje“ 

Vasaris 

 

Konferencijos 

mokestis 

Loreta Šalčiūnienė 

 

Švietimo konferencija 

„LearnED“ 

Balandis Konferencijos 

mokestis 

Jurgita Vaitiekūnienė 

Birutė Savickienė 

Parengtas tarptautinis 

„Erasmus+“ KA2 projektas 

„Accompanying the potential of 

development in early 

education0-6–Edu B612“ 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Jurgita Vaitiekūnienė 

1.3.2. Leidinių ir 

straipsnių publikavimas 

Video darbų konkurso „Mano 

kraštas“ DVD 

Kovas ŠC lėšos Renata Jankevičienė 

 

 Mokomoji medžiaga 

„Eksperimentai pradiniame 

ugdyme“ 

I ketvirtis Projekto 

„MOV-UP“ 

lėšos 

„MOV-UP“ darbo grupė 

Straipsnių publikavimas  2018 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

ŠC pedagoginiai 

darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tikslas. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

2.1. Įgyvendinti 

programos „Erasmus+“ 

KA3 projekto 

„Ankstyvasis ugdymas – 

tvarios motyvacijos ir 

gyvenimiškų vertybių 

kūrimas“ veiklas 

 

2.1.1. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojų projekto 

metu išmoktų metodų 

įgyvendinimas 

Ne mažiau kaip 25 parengti 

mokytojų dienoraščiai 

 

 Vasaris–

kovas 

Projekto 

lėšos 

Projekto vykdymo darbo 

grupė 

2.1.2.  Projekto 

ekspertų monitoringas 

Parengtas monitoringas apie 

projekto veiklų įgyvendinimą 

Lietuvoje 

Balandis Projekto 

lėšos 

Projekto vykdymo darbo 

grupė 

2.1.3. Praktinė 

konferencija 

„Ankstyvasis 

ugdymas – tvarios 

motyvacijos ir 

gyvenimiškų vertybių 

kūrimas“ 

10 projekto dalyvių pasidalins 

gerąja patirtimi, bus sukurtas 

metodų bankas 

Birželis Projekto 

lėšos 

Projekto vykdymo darbo 

grupė 

 2.1.4. Tarptautiniai 

mokytojų mokymai 

2–3 projekto dalyviai dalyvaus 

mokymuose Bulgarijoje, kuriuos 

ves projekto ekspertai 

Rugpjūtis Projekto 

lėšos 

Projekto vykdymo darbo 

grupė 

2.2. Įgyvendinti 

programos „Erasmus+“ 

KA2  projekto 

„ProSocialinės vertybės“ 

veiklas 

2.2.1. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, 

skirtų prosocialinėms 

vertybėms ugdyti 

organizavimas  

Bent du gimnazijų mokytojai 

dalyvaus tarptautinėje 

konferencijoje Veronoje 

 

Gegužė Projekto 

lėšos 

Projekto vykdymo darbo 

grupė 

Parengta tarptautinė Vasaris– Projekto Projekto vykdymo darbo 



 kvalifikacijos tobulinimo 

programa 

spalis lėšos grupė 

 

2.1.2.  Projekto 

platformos sukūrimas 

ir išbandymas 

Sukurta platforma apie 

prosocialinius žaidimus, ją 

išbandys bent 2 ugdymo įstaigų 

mokytojai 

III–IV 

ketvirtis 

Projekto 

lėšos 

Jurgita Vaitiekūnienė 

 

 

 

 

3. Tikslas. Didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą, sudarant sąlygas suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui. 

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

3.1. Atlikti tiriamąją 

veiklą bei kurti 

suaugusiųjų mokymosi 

visą gyvenimą ir 

savišvietos kultūrą 

3.1.1. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

poreikio tyrimas 

Tyrime dalyvavaus 200 

respondentų 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

Lina Šachova 

3.1.2. Trečiojo 

amžiaus universiteto 

veiklos organizavimas 

13 TAU fakultetų, organizuota 

150 paskaitų, 50 edukacinių 

išvykų 

2018 m. Savivaldybės 

biudžeto, 

projektų lėšos 

Lina Šachova 

3.1.3. Savišvietos 

klubo „Savi“ veiklų 

organizavimas 

Organizuotos 2–3 edukacinės 

išvykos / paskaitos / veiklos 

2018 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. Naujų 

iniciatyvų planavimas 

2019  m. Panevėžio rajono 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų plano 

parengimas 

Parengtas 

naujas 

planas 

IV ketvirtis Žmogiškieji ištekliai 

3.3. Plėsti projektinę 

veiklą ir kurti 

suaugusiųjų mokymosi 

tinklus 

 

 

3.3.1. Tarptautinių 

suaugusiųjų 

mokymosi tinklų 

kūrimas 

Parengti tarptautiniai „Erasmus+“ 

KA2 projektai: 

1„Promoting social inclusion of 

women, aged over 50, low-

qualified, and developing 

educators’ profile through 

education by art“, skirtas moterų 

50+ ir andragogų kompetencijų 

gilinimui. 

2.„Enhancing Digital Skills of 

Hard-to-Reach Adults for Better 

Life Chances“, skirtas 

suaugusiųjų skaitmeninių 

kompetencijų gilinimui 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 

 

 3.3.2. Savivaldybės 

suaugusiųjų 

mokymosi tinklų 

kūrimas 

Parengtas Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų projektas  

„Komunikacijos tiltai“ 

 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 



 3.3.3.Suaugusiųjų 

skatinimas mokytis 

visą gyvenimą kuriant 

ir įgyvendinant 

pozityvios tėvystės 

mokymo programas 

Projekto „Kompleksinių paslaugų 

šeimai teikimas Panevėžio rajono 

savivaldybėje“ veiklų 

įgyvendinimas 

 

 

2018 m. Projekto 

lėšos 

Lina Šachova 

 3.3.4. Parengtas ir 

įgyvendintas VVG 

projektas „Sveikatos 

kodas – aktyvi 

Panevėžio rajono 

bendruomenė“, skirtas 

Panevėžio rajono 

suaugusiųjų sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

gilinimui 

Projekte dalyvaus 400 

suaugusiųjų, vyks 13 renginių 

IV ketvirtis Projekto 

lėšos 

Lina Šahova 

 

V. FINANSINĖ VEIKLA 

Priemonė Laikas Vykdytojas Lėšos Laukiamas rezultatas 

Ataskaitų, metinio balanso už 2017 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. 

 

 

 


