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VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

 I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.Visagino švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugų teikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo Tarnyboje tikslus, uždavinius, formas, organizavimą bei finansavimą 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei kitų įstatymų nuostatas, didinti mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų prieinamumą ir įvairovę įvairioms suaugusiųjų grupėms, siekiant užtikrinti aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę. 

5. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo uždaviniai:  

     5.1. sudaryti sąlygas ir skatinti Visagino savivaldybės bendruomenės narius įgyti ir/ar 

plėtoti savo kompetencijas;  

     5.2. tenkinti Visagino savivaldybės bendruomenės švietimo ir savišvietos poreikius; 

     5.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą; 

     5.4. įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą nuostatas Visagino savivaldybėje. 

 

III SKYRIUS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

          6. Pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo formos: kursai, seminaras, konferencija, 

stažuotė, edukacinė išvyka, paskaita, praktiniai mokymai, apskrito stalo diskusija, edukacinių knygų 

pristatymai ir kt. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į esamas 

finansines ir kitas galimybes, dalyvių pageidavimus, ugdymo procese gali taikyti ir kitas mokymo 

formas bei būdus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

7. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai vykdomi pagal neformaliojo švietimo 

programas (1 arba 2 priedas). 

          8. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai organizuojami šioms tikslinėms grupėms 

(klientams): 

         8.1. Visagino savivaldybės bendruomenės nariams; 

         8.2. Visagino savivaldybės bendruomenės nariams/kitų rajonų/savivaldybių bendruomenių 

nariams/užsienio respublikų bendruomenių nariams. 



         9. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai organizuojami ir vykdomi: 

9.1. atsižvelgiant į šalies, savivaldybės politikos prioritetus; 

9.2. klientų pageidavimus bei poreikius; 

9.3. įstaigų ir organizacijų administracijos užsakymus. 

10. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius gali užsakyti juridiniai/fiziniai asmenys 

(toliau – Klientas) arba siūlyti Tarnyba: 

10.1. Tarnyba ne rečiau nei 2 kartus per metus rengia ir viešai skelbia siūlomų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų pasiūlą; 

10.2. Klientas, pageidaujantis užsakyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginį Tarnybai 

pateikia užpildytą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginio užsakymo paraišką (3 priedas). 

11. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą Tarnyboje reglamentuoja 

Tarnybos direktoriaus patvirtintas mokslo metų ugdymo planas. 

12. Apie Tarnyboje vyksiančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo 

renginius informuojama mėnesio veiklos plane.  

13. Už neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų pasiūlos parengimą, mėnesio veiklos 

plano parengimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, kvalifikacijos tobulinimo programų 

įgyvendinimą, sutarčių/susitarimų su neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų lektoriumi(-iais), 

neformaliojo suaugusiųjų mokymo sutarčių su Klientu(-ais) parengimą atsakingas Tarnybos 

metodininkas. 

14. Klientai, pageidaujantys dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje, 

registruojami iš anksto. Apie išankstinę registraciją ir registracijos būdus skelbiama Tarnybos 

mėnesio veiklos plane/atskirame pranešime apie įgyvendinamas plane nenumatytas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas. 

15. Jeigu dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje teikiama pirmenybė 

socialiai remtiniems asmenims, Tarnyba turi teisę pareikalauti pateikti pažymą apie tai, kad asmuo 

yra socialiai remtinas. 

16. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos dalyvių registraciją renginio dieną 

organizuoja Tarnybos metodininkas. 

17. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos ne trumpesnės negu 40 akademinių 

valandų trukmės grupės (-ių) sudėtį (neformaliojo švietimo programos dalyvių vardiniai sąrašai), 

veiklos turinį ir programos tvarkaraštį tvirtina Tarnybos direktorius.  

18. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos mokymų laikas, temos, dalyvių, 

lankomumas, jeigu reikia – įvertinimai, žymimi neformaliojo suaugusiųjų švietimo dienyne arba 

kvalifikacijos tobulinimo programos žurnale. 

19. Dalyvių skaičius neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginyje nėra ribojamas, tačiau jis 

gali būti priklausomas nuo Kliento poreikio, pritaikytų darbo vietų skaičiaus, autoriaus/lektoriaus 

pageidavimo, taikomų darbo metodų ir kitų programos dalyviams keliamų reikalavimų. Jei iš anksto 

užsiregistruoja mažiau nei penki dalyviai arba mažiau negu pageidauja programos autorius(iai), 

renginys gali būti atšaukiamas. 

20. Surinkus neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginio dalyvių grupę, registracija gali būti 

nutraukiama ir apie tai skelbiama Tarnybos tinklalapyje, elektroniniu paštu švietimo įstaigoms ar 

kitomis informavimo priemonėmis. 

21. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje numatytų kompetencijų įgijimą/plėtojimą 

taip, kaip numatyta programoje, vertina neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos 

autorius/lektorius ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos autorius/lektorius kartu su 

Tarnybos metodininku ar Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta kompetencijų vertinimo 

komisija.  

 

IV SKYRIUS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 



 

22. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai gali būti finansuojami: 

22.1. mokinio krepšelio lėšomis; 

22.2. savivaldybės biudžeto lėšomis; 

22.3. juridinių ir fizinių asmenų lėšomis; 

22.4. įvairaus lygmens projektų lėšomis; 

22.5. kitų šaltinių lėšomis. 

23. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos dalyvių atsiskaitymą už neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo paslaugas reglamentuoja Tarnybos direktoriaus patvirtinta atsiskaitymo už 

suteiktas paslaugas tvarka. 

24. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos dalyvio mokestis nustatomas pagal 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Tarnybos teikiamų paslaugų įkainius. 

25. Su ne trumpesnės nei 40 akademinių valandų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos dalyviu(-iais) raštu sudaromos Neformaliojo suaugusiųjų mokymo sutartys, kuriose 

nurodomas programos pavadinimas, programos apimtis, trukmė, mokesčio už mokymąsi dydis ir 

apmokėjimo už mokymąsi tvarka, kiti Tarnybos ir Kliento įsipareigojimai, sutarties  nutraukimo 

galimybės. Su trumpesnės trukmės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyviais ar 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, kurias sudaro seminarų ar paskaitų ciklai ir atskiruose 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos cikluose dalyviai gali būti skirtingi asmenys, sutartis 

gali būti sudaroma žodžiu arba raštu. Mokymo sutartis registruojama Tarnybos paslaugų teikimo  

sutarčių registre, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip. 

26. Po kiekvieno mokamo  neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginio Tarnyba juridiniams 

asmenims pateikia renginio dalyvių suvestinę ir sąskaitą faktūrą. Dalyvių suvestines paruošia 

metodininkas, o vyriausiasis buhalteris išrašo sąskaitas  faktūras. 

27. Su neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų autoriais sudaromos autorinės ar 

mokymo paslaugų teikimo sutartys, su neformaliojo švietimo programų autoriais, įgyvendinančiais 

programą nemokamai, sudaromi susitarimai. 

 

V SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PAŽYMĖJIMŲ BEI  PAŽYMŲ 

IŠDAVIMAS 

 

28. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyviams, išklausiusiems ne mažiau kaip 

80 proc. programos ir atlikusiems programoje numatytas užduotis bei gavusiems jų teigiamus 

įvertinimus ir sumokėjusiems nustatytą mokestį, išduodami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo arba 

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose nurodomas baigtos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programos pavadinimas, jos trukmė, vykdymo laikas, įgytos/plėtotos kompetencijos, kita 

svarbi su Tarnyba ar programa susijusi informacija. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, 

kurias sudaro seminarų ar paskaitų ciklai ir atskiruose neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos cikluose dalyviai gali būti skirtingi asmenys, Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo/Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimuose nurodoma programos trukmė ir  dalyvio 

išklausytų valandų skaičius. 

29. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai 

registruojami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar Kvalifikacijos tobulinimo programų 

pažymėjimų registre, kuriame nurodoma dalyvio vardas, pavardė bei informacija apie dalyvį 

(darbovietė, pareigos/adresas). 

30. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų renginių dalyviams, išklausiusiems mažiau 

kaip 80 proc. programos, atlikusiems ne visas užduotis, sumokėjusiems nustatytą mokestį, 

išduodamos Tarnybos pažymos apie dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje.  



31. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos autoriui(-iams)/lektoriui(-iams) jiems 

pageidaujant ir sumokėjus nustatytą mokestį išduodamos Tarnybos pažymos apie programos 

parengimą/skaitytą(-as) paskaitą(-as), kitą veiklą, susijusią su neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos įgyvendinimu. 

32. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginio dalyviui, praradusiam Neformaliojo 

suaugusiojo švietimo/Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, jo prašymu ir sumokėjus nustatytą 

mokestį išdduodamas Neformaliojo suagusiųjų švietimo/Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo 

dubliktas. 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         33. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų lektorių(-ius), dalyvius techninėmis 

priemonėmis aprūpina Tarnybos informacinių technologijų specialistas, o už patalpų renginiui 

paruošimą atsakingas Tarnybos metodininkas ir ūkvedys. 

         34. Tarnybos metodininkas vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėseną, teikia Tarnybos direktoriui pastabas, pasiūlymus, renginio kokybės vertinimus, įvairiais 

metodais ir būdais renka klientų nuomonę apie programos įgyvendinimą, dalomąją medžiagą, jos 

pateikimo kokybę. 

35. Tarnyba, vykdydama  neformalųjį suaugusiųjų švietimą, siekia kokybiškų paslaugų, 

kvalifikuoto mokomosios medžiagos pateikimo, yra atvira naujovėms ir visuomenei, 

bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, 

Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos centru, Mokyklų tobulinimo centru, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo ir informavimo centru, kitomis institucijomis, vykdančiomis arba susijusiomis 

su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


