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ŠVIETIMO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

I. Įvadas  

Švietimo centras yra biudžetinė įstaiga. Įsteigtas 1995 m. kovo 1 d., kodas 195271084, 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 2020  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 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 

27 d. sprendimu T- 23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Švietimo centro 2020–2022 m. 

strateginiu planu, patvirtintu Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. V-26, Švietimo centro nuostatais. 

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

 

II. Situacijos analizė 

 

Panevėžio rajono švietimo centro 2019 m. veiklos plane buvo numatyti trys tikslai: remiantis ugdymo įstaigų duomenimis rengti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas mokinių pažangai: pažinimui, stebėjimui, vertinimui, skatinimui; remiantis ugdymo įstaigų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiu sudaryti sąlygas pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų gilinimui; skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą 

gyvenimą sudarant sąlygas gebėjimo mokytis, pilietiškumo, kultūrinių, bendravimo užsienio kalba, kompiuterinio raštingumo kompetencijų gilinimui. 



  Įgyvendindami pirmąjį tikslą remiantis ugdymo įstaigų duomenimis rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas mokinių 

pažangai: pažinimui, stebėjimui, vertinimui, skatinimui bei Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus švietimo prioritetu – 

Mokymo(si) kokybė (mokymosi pasiekimai) Švietimo centras organizavo seminarus: „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai“; 

„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, asmeninės pažangos matavimas“; „Kaip išmokyti mokinius mokytis: vaiko poreikiai, pažanga ir 

pasiekimai“. 2019 m. parengta 14 akredituotų programų. Pagal ilgalaikes programas įgyvendinti seminarai profesinių, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimui: „Socialinis emocinis ugdymas“, „Elgesio ir emocijų turinčių mokinių stebėjimas, vertinimas ir skatinimas“, „Kūrybiškumas – kelias į vaiko 

sėkmę“, „Skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo patirtis Vokietijoje“, „Geros mokyklos koncepciją atitinkanti pamoka“, „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų raidos ypatumai ir krizės“, „Prosocialinės vertybės“ ir kt. 2019 m. Bendras švietimo darbuotojams skirtų renginių skaičius – 71,  dalyvių skaičius 

– 2210. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo kryptingai organizuojama visų dalykų metodinių būrelių veikla. 2019 metais įvyko 38 metodinių būrelių 

pasitarimai, kuriuose svarstyti aktualiausi ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo procesų organizavimo klausimai, pasidalyta profesine, metodine 

patirtimi, ypatingas dėmesys skirtas mokinio  pažinimui, stebėjimui, vertinimui, skatinimui. Pedagoginei Panevėžio rajono bendruomenei itin 

reikšmingas buvo tradicinis jau septintą kartą vykęs renginys „Kūrybinės dirbtuvės – 2019“, kurį organizavome Smilgių gimnazijoje. Ypač kryptingai 

įgyvendindami tarptautinius „Erasmus+“ projektus „MOV-UP“ ir „Prosocialinės vertybės“ sudarėme mokytojams galimybes tobulinti kompetencijas 

socialinio emocinio ir vertybinio ugdymo srityje. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą buvo siekiama remiantis ugdymo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikiu sudaryti sąlygas pedagoginių darbuotojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Švietimo centro iniciatyva mokyklos pateikė poreikius, susijusius su ugdymo įstaigos 2018 m. veiklos 

kokybės įsivertinimo (išorės vertinimo) tobulintinomis veiklos sritimis. Pažangiausioms gimnazijoms buvo rengiamos ir įgyvendinamos ilgalaikės 

programos: „Geros mokyklos koncepciją atitinkanti pamoka“ (Raguvos gimnazija), „Mokymosi bendradarbiaujant strategijos“ (Velžio ir Paįstrio 

gimnazijos). Kitos ugdymo įstaigos pasirinko trumpalaikes programas. 2019 m. rugpjūčio mėn. atlikome tyrimą, kaip mokyklų pateikti kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai koreliuoja su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atliktos mokytojų apklausos duomenimis (atlikta 2019 m. birželio mėn.) 

duomenimis. Švietimo centrui poreikius pateikė 5 gimnazijos, 3 iš jų pasirinko ilgalaikes (40 akad. val. programas), kurių tikslai koreliuoja su mokytojų 

apklausos metu nurodytomis tobulintinomis veiklos sritimis. 2 gimnazijos rinkosi trumpalaikes programas, bet koreliacija su mokytojų apklausos 

duomenimis taip pat buvo. Taigi 2019 m. Švietimo centras remdamasis duomenimis rengė ir įgyvendino į ugdymo įstaigų poreikius orientuotas ir 

duomenimis grįstas programas.  

Įgyvendindami trečiąjį tikslą siekėme skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą sudarydami sąlygas gebėjimo mokytis, pilietiškumo, 

kultūrinių, bendravimo užsienio kalba, kompiuterinio raštingumo kompetencijų gilinimui. Rengėme ilgalaikes  („Anglų kalbos mokymai B1.1“, „Naujai 

pažįstu teatrą“, „Anglų kalba pažengusiesiems“, „Anglų kalba švietimui ir menui (pradedantiesiems)“, „Anglų kalba švietimui ir menui 

(pažengusiesiems)“) ir trumpalaikes programas, aktyviai vykdėme tarptautinę projektinę bei Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Švietimo centras 2019 



m. įgyvendino du „Erasmus+“ KA2 projektus, skirtus suaugusiųjų švietimui. Vykdant projektą MOVE-ON! parengtos ir įgyvendintos 4 prilygintos 

akredituotoms programos, skirtus andragogų ir suaugusiųjų komunikavimo užsienio kalba ir kultūrinių kompetencijų ugdymui. Įgyvendinant projektą 

MŪSŲ KAITMENINĖ ERDVĖ pagilintos andragogų ir Panevėžio rajono TAU Uliūnų ir Ėriškių fakultetų klausytojų skaitmeninės kompetencijos. 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-104 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas veiksmų planas, kurio vykdymą koordinavo Panevėžio rajono 

švietimo centras. Švietimo centras koordinavo Trečiojo amžiaus universiteto veiklą (19 fakultetų mokėsi 624 senjorai). Išaugo mokymų skaičius kitoms 

tikslinėms grupėms (kultūros darbuotojams, buhalteriams). Taigi įgyvendinant trečiąjį tikslą buvo pagilintos andragogų ir kitų suaugusiųjų gebėjimo 

mokytis, pilietiškumo, kultūrinių, bendravimo užsienio kalba, kompiuterinio raštingumo kompetencijos. 

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

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

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

 

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. Kryptinga projektinė veikla, ypač 

tarptautiniame lygmenyje, orientuota 

į projektų metu sukurtų inovacijų 

taikymą rajono švietimo įstaigose. 

3. Sėkminga TAU veikla. 

4. Turimas Švietimo centro 

transportas sudaro galimybę 

organizuoti klientų atvežimą / 

parvežimą į mokymosi vietą. 

1. Dalis įstaigos darbuotojų 

dirba tik 0,25–0,75 pareigybės. 

2. Nėra sistemos, kuri padėtų 

atskleisti, kaip koreliuoja 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas ir mokinių pažanga 

bei pasiekimai. 

3. Didelės darbo apimtys, dalis 

idėjų lieka nerealizuotos. 

 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas, 

lemiantis mokinių krepšelio 

mažėjimą / mokyklos lėšas 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

2. Mokyklų skaičiaus 

mažėjimas. 

3. Suaugusiųjų asmenų 

nuolatinio mokymosi 

motyvacijos stoka. 

 

1. Centro andragogų pagalba stiprinant 

neformaliąją lyderystę. 

2. Tiesioginio darbo su švietimo 

įstaigomis aktyvinimas, skiriant 

dėmesį mokyklų duomenų analizei, 

teikiant pagalbą ugdymo įstaigų 

veiklos kokybei gerinti. 

 3. Tęstinių tikslinių programų 

rengimas ir įgyvendinimas, poveikio 

pedagogų darbui matavimas. 

4. Augantis įstaigos paslaugų poreikis 

rinkoje diegiant naujus švietimo 

metodus ir technologijas. 

 

 

http://prsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=328:move-on&catid=20:projektai
http://www.prsc.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
https://ec.europa.eu/epale/lt
http://prsc.lt/lt/?id=2


IV. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

1.Tikslas. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei 

pozityvios patirties perėmimą 

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

1.1.Teikti 

neformaliojo švietimo 

paslaugas, 

padedančias 

kiekvienam 

pedagoginiam 

darbuotojui plėtoti 

profesinius, 

skaitmeninius ir 

lyderystės gebėjimus  

 

1.1.1. Savivaldybės, 

nacionalinių ir 

tarptautinių projektų ir 

programų, skatinančių 

švietimo inovacijas ir 

lyderystę rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Vesk savo vaiką į 

sėkmę“ 

 

 

 

II–IV 

ketvirtis 

Projekto lėšos Loreta Šalčiūnienė 

 Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 

projektą „Edu B612“ atliktas 

eksperimentinis tyrimas, 

įgyvendintos projekto veiklos 

2020 m. Projekto lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 

 Įgyvendinamos „Erasmus+“ 

KA2 projekto „Teisės“ veiklos, 

skatinančios švietimo 

inovacijas 

 

2020 m. Projekto lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 

 Parengta ir įgyvendinta 

direktorių pavaduotojams 

ugdymui skirta programa 

„Švietimo pokyčių lyderiai“ 

II–IV 

ketvirtis 

Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

     



1.1.2. Įsivertinimo ir 

išorės vertinimo 

duomenimis grįstų 40 

akad. val. tobulinimo 

programų, skatinančių 

profesinių kompetencijų 

augimą ir jų  poveikį 

mokinių pasiekimams ir 

pažangai, rengimas ir 

įgyvendinimas 

 

Parengtos ir įgyvendintos 2–3 

programos, skirtos  

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo mokytojų 

profesinių kompetencijų 

gilinimui  

 

2020 m. Dalyvių lėšos Nijolė Mogilovienė 

  Parengta ir įgyvendinta 

programa „Mokytojų profesinių 

kompetencijų tobulinimas 

siekiant ugdymo kokybės“, 

skirtas rajono švietimo įstaigų 

pedagoginiams darbuotojams 

 

2020–2021m. Dalyvių lėšos Loreta Šalčiūnienė 

  Parengta ir įgyvendinta 

ilgalaikė programa „STEAM 

kompetencijų gilinimas“, skirta 

gamtos mokslų mokytojams 

2020 m. Dalyvių lėšos Birutė Savickienė 

  Parengta Panevėžio rajono 

ikimokyklinio ugdymo STEAM 

strategija 

IV ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Nijolė Mogilovienė 

  Parengta ir įgyvendinta 

programa „Komandinis darbas 

ir bendradarbiavimas tenkinant 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius. Pagalbos mokiniui 

2020–2021 

m. 

Dalyvių lėšos Loreta Šalčiūnienė 



specialistų bendrųjų ir 

specialiųjų kompetencijų 

plėtotė” skirta pagalbos 

mokiniui specialistams 

  Parengta ir įgyvendinta 

programa „Muzikinio ugdymo 

būdai, aplinkos, šaltiniai, 

metodai“, skirta muzikos 

dalyko pedagogams 

2020 m. Dalyvių lėšos Loreta Šalčiūnienė 

  Parengtos 3–4  programos, 

skirtos mokyklų bendruomenių 

profesinių kompetencijų 

ugdymui 

2020–2021 

m. m.  

Dalyvių lėšos Pedagoginiai darbuotojai 

  Parengtos 2–3  ilgalaikės 

programos, skirtos 

matematikos, lietuvių, užsienio 

kalbų, socialinių mokslų 

mokytojų ir kt. mokytojų 

profesinių kompetencijų 

ugdymui 

2020 m. Dalyvių lėšos Birutė Savickienė 

Nijolė Mogilovienė 

Loreta Šalčiūnienė 

1.2. Patirties sklaidos 

renginių, skatinančių 

pasiteisinusią 

švietimo įstaigų 

praktinę patirtį 

inicijavimas ir 

organizavimas, 

metodinės medžiagos 

rengimas 

 

1.2.1. Kūrybinių ir 

metodinių darbų parodų, 

konkursų organizavimas  

Organizuotos 5–6 kūrybinių ir 

metodinių darbų parodos 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Birutė Savickienė 

Nijolė Mogilovienė 

Loreta Šalčiūnienė 



 1.2.2. Šalies pradinių 

klasių mokytojų 

konkurso „Teksto 

kūrimo dirbtuvės: piešiu 

tekstą“ organizavimas 

 

Bendradarbiaujant su Velžio 

gimnazija organizuotas 

konkursas, parengta metodinė 

medžiaga pradinio ugdymo 

mokytojams 

I–II ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 1.2.2. Metodinės 

medžiagos rengimas ir 

sklaida 

Socialinio pedagogo darbo 

veiklos dokumentų rengimas 

 

II ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Loreta Šalčiūnienė 

  Projekto „Panevėžio rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“ 10 klasių 

mokinių matematikos 

mokymo(si) pasiekimų 

gerinimo patyriminio 

mokymo(si) modelio sėkmės 

pamokų metodinės medžiagos 

pristatymas 

II ketvirtis Švietimo 

centro 

Birutė Savickienė 

 1.2.3. Konferencijų, 

skatinančių mokytojų 

dalijimosi patirtimi 

kultūrą, inicijavimas ir 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

švietimo įstaigų 

bendruomenėmis 

Bendradarbiaujant su 

Naujamiesčio gimnazija 

organizuota šalies / regiono 

anglų kalbos mokytojų ir 

mokinių konferencija „Ar žinai, 

kad...“, sudarytos sąlygos 

mokytojams dalintis profesine 

patirtimi 

Balandis Dalyvių lėšos Loreta Šalčiūnienė 

http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis
http://www.panrs.lt/go.php/lit/Projekto-Panevezio-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-10-klasiu-mokiniu-matematikos-mokymosi-pasiekimu-gerinimo-patyriminio-mokymosi-modelis


  Bendradarbiaujant su Velžio 

gimnazija organizuota 

kasmetinė šalies konferencija 

„IKT pradiniame ugdyme“ 

II ketvirtis Švietimo 

centro ir 

Velžio 

gimnazijos 

lėšos 

Renata Jankevičienė 

 1.2.3. Atvirų  integruotų 

veiklų /  pamokų 

iniciavimas ir 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

švietimo įstaigų 

mokytojais 

 

Organizuota 10–15 atvirų 

integruotų veiklų / pamokų 

 

 

2020 m. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birutė Savickienė 

Nijolė Mogilovienė 

Loreta Šalčiūnienė 

  Organizuota pradinių klasių 

mokytojų idėjų mugė 

II ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Nijolė Mogilovienė 

 

1.3. Inicijuoti veiklas, 

skatinančias švietimo 

įstaigų bendruomenes 

ugdymo procesą 

paremti vertybiniu 

ugdymu bei kurti 

mokymuisi palankią 

aplinką. 

 

1.3.1. Veiklų, 

skatinančių mokymuisi 

palankaus socialinio 

emocinio mikroklimato 

kūrimą iniciavimas 

Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Socialinė emocinė 

sveikata–3“, pagilintos 30 

dalyvių kompetencijos 

 

II–IV 

ketvirtis 

Projekto lėšos Loreta Šalčiūnienė 

  Parengtas projektas „Naujų 

galimybių pradžia“ 

III ketvirtis Projekto lėšos Nijolė Mogilovienė 



  Organizuota pagalbos mokiniui 

specialistų praktinė 

konferencija, skirta 

pasidalijimui praktine patirtimi 

socialinio emocinio ugdymo 

srityje 

IV ketvirtis Dalyvių 

lėšos/ 

projekto lėšos 

Loreta Šalčiūnienė 

  Inicijuotas Maltos universiteto 

profesoriaus Carmel Cefai 

Psichologinio atsparumo 

programos I d. integravimas į 

ugdymą bei II d. vertimas, 

sukurtas bendradarbiaujančių 

įstaigų tinklas 

III ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Renata Jankevičienė 

 1.3.2. Tarptautinių 

projektų, orientuotų į 

vaiko ir mokinio 

vertybinį ugdymą 

įgyvendinimas 

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 

projektą „Taikus švietimas 

patyčių prevencijai vaikystėje“ 

atliktas mokytojų mini tyrimas, 

įgyvendintos kitos projekto 

veiklos 

2020 m.  

 

Projekto lėšos Renata Jankevičienė 

  Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 

projektą „Prosocialinės 

vertybės“ organizuota 

Prosocialinių vertybių savaitė, 

įgyvendintos kitos projekto 

veiklos 

Balandžio–

liepos mėn. 

Projekto lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 

  Įgyvendinant „Erasmus+“ KA3 

projektą „Robotika prieš 

patyčias“ ugdymo įstaigoms 

padovanoti  25 robotukai, 

II–III 

ketvirtis 

Projekto lėšos Jurgita Vaitiekūnienė 



organizuoti profesinio 

tobulėjimo mokymai 

 

2. Tikslas. Remiantis Europos švietimo inovacijomis ugdyti XXI amžiaus suaugusiesiems reikalingas kompetencijas 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

2.1. Gilinti andragogų 

bei kitų suaugusiųjų 

skaitmenines,  

tarptautines bei 

komunikavimo 

užsienio kalba 

kompetencijas, kurti 

bendradarbiavimo 

tinklus 

2.1.1. Andragogų ir kitų 

suaugusiųjų skaitmeninių 

gebėjimų gilinimas, 

tarptautinių 

bendradarbiavimo tinklų 

kūrimas 

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 

projektą „Mūsų skaitmeninė 

erdvė“ parengtos gairės, skirtos 

suaugusiųjų švietėjams, 

dirbantiems su socialinėje 

atskirtyje esančiais 

suaugusiaisiais, įgyvendintos 

kitos projekto veiklos, sukurtas 

keturių šalių bendradarbiavimo 

tinklas 

2020 m.  Projekto 

lėšos 

Renata Jankevičienė 

2.1.2. Andragogų ir kitų 

suaugusiųjų 

komunikavimo užsienio 

(anglų) kalba ir 

tarptautinių kompetencijų 

ugdymas 

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 

projektą „MOVE-ON!“ 

pagilintos 6 andragogų ir 6 

moterų 50+ komunikavimo 

užsienio (anglų) kalba; 

pagilintos 3 andragogų ir 3 

moterų tarptautinės 

kompetencijos, sukurtas 5 šalių 

bendradarbiavimo tinklas 

I pusmetis Projekto 

lėšos 

Renata Jankevičienė 



 Įgyvendinta programa „Anglų 

kalba pažengusiems 

(Intermediate)“, parengta ir 

įgyvendinta programa „ Anglų 

kalba pažengusiems 

(Intermediate 2) 

I–II ketvirtis Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

2.1.3. Andragogų 

didaktinių ir tarptautinių 

kompetencijų gilinimas 

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA1 

projektą „Andragogo misija – 

suteikti besimokančiajam 

sparnus“ pagilintos 3–4 

andragogų didaktinės ir 

tarptautinės kompetencijos, 

sukurtas penkių NSŠ įstaigų 

bendradarbiavimo tinklas 

II–III 

ketvirtis  

Projekto 

lėšos 

Renata Jankevičienė 

2.2. Stiprinti TAU 

klausytojų ir kitų 

suaugusiųjų 

kultūrines ir pilietines 

kompetencijas, 

formuoti suaugusiųjų 

sveikos gyvensenos, 

ekologiško gyvenimo 

būdo ir savivaldžiojo 

mokymosi įgūdžius 

 

2.2.1. TAU klausytojų ir 

kitų suaugusiųjų 

kultūrinių ir pilietinių 

kompetencijas gilinimas 

Organizuota 70 renginių, skirtų 

Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojų kultūrinių ir 

pilietinių kompetencijų 

ugdymui 

2020 m. Savivaldybės 

biudžeto, 

spec. lėšos, 

projektų lėšos 

Renata Jankevičienė 

Lina Šachova 

  Organizuota savišvietos klubo 

„SAVI“, tetaro interpretacijų 

klubo „TIK“ veikla ar kitos 

veiklos, paskaitos, skirtos 

kultūrinių ir pilietinių 

kompetencijų gilinimui 

II–IV 

ketvirtis 

Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

 



 2.2.2. Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojų ir 

kitų suaugusiųjų sveikos 

gyvensenos, ekologiško 

gyvenimo būdo ir 

savivaldžiojo mokymosi 

įgūdžių formavimas 

Organizuota 70 renginių, skirtų 

Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojų sveikos gyvensenos, 

ekologiško gyvenimo būdo ir 

savivaldžiojo mokymosi 

įgūdžių gilinimui 

2020 m. Savivaldybės 

biudžeto, 

spec. lėšos, 

projektų lėšos 

Renata Jankevičienė 

Lina Šachova 

  Inicijuotos NSŠ iniciatyvinės 

grupės veiklos, organizuoti 

nacionalinės Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės renginiai 

Panevėžio rajone, palaikomi 

bendradarbiavimo ryšiai su 

šalies NSŠ teikėjais, 

asociacijomis 

IV ketvirtis Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

2.3. Atsižvelgiant į 

poreikius gilinti 

suaugusiųjų 

(bibliotekininkų, 

buhalterių, kultūros 

darbuotojų ir kt.) 

profesines 

kompetencijas 

2.3.1. Bibliotekininkų 

profesinių įgūdžių 

gilinimas 

bendradarbiaujant su 

viešąja biblioteka  

Parengta ir įgyvendinta 

programa 

II ketvirtis Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

 2.3.2. Profesinių 

kompetencijų tobulinimo 

renginių organizavimas 

atliepiant savivaldybės 

įstaigų poreikius  

Organizuoti 3–4 renginiai 2020 m. Dalyvių lėšos Renata Jankevičienė 

 



3. Tikslas. Koordinuoti ir organizuoti vaikų sporto renginius Panevėžio rajone 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Resursai ir 

ištekliai 

Atsakingas asmuo 

4.1. Organizuoti ir 

vykdyti Panevėžio 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių sporto 

varžybas bei Lietuvos 

mokyklų žaidynių 

zonines, tarpzonines 

varžybas Panevėžio 

rajone 

4.1.1. 

Bendradarbiaujant su 

ugdymo įstaigomis 

sudarytas 2020 m. 

Panevėžio rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

sporto renginių planas 

Sudarytas  sporto renginių 

kalendorius 

 

 

 

 

I ketvirtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Lina Šachova 

 

 

 

 

4.1.2. Sporto renginių 

organizavimas  

Suorganizuota ir vykdyta 40 

varžybų Panevėžio rajone 

2020 m.  Biudžeto 

lėšos 

Lina Šachova 

4.2. Sudaryti sąlygas 

geriausiems mokiniams 

ir komandoms dalyvauti 

krašto, šalies renginiuose 

reprezentuojant 

Panevėžio rajoną.  

 

Sudarytas 2020 m. 

Panevėžio rajono 

neformaliojo švietimo 

sporto būrelių 

renginių kalendorius 

Dalyvauta ir vykdyta Lietuvos 

sporto federacijų bei Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centro rengiamose varžybose (80 

varžybų) 

2020 m. Biudžeto 

lėšos 

Lina Šachova 

 

V. FINANSINĖ VEIKLA 

Priemonė Laikas Vykdytojas Lėšos Laukiamas rezultatas 

Ataskaitų, metinio balanso už 2019 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 Sausis  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. 

 

 

 

 



 

 


