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Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 
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VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo Tarnyboje tikslus, uždavinius, formas, planavimą ir organizavimą, 

finansavimą bei plėtotų / įgytų kompetencijų patvirtinimo dokumentų išdavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 30 d. 

Nr. VIII-822 priimtu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

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

kvalifikuoto mokomosios medžiagos pateikimo, yra atvira naujovėms ir visuomenei, 

bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis arba susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų 

švietimu. 

 

II SKYRIUS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI IR 

FORMOS 
 

5. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

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

paslaugų prieinamumą įvairioms suaugusiųjų grupėms. 

6. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo uždaviniai: 

6.1. tenkinti asmens švietimo ir savišvietos poreikius, ugdyti darbo rinkai aktualias 

suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas; 

6.2. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir darbo patirties sklaidą; 

6.3. įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą nuostatas Visagino savivaldybėje. 

7. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo principai: 

7.1. naujovių diegimas ir asmeninių, profesinių bei socialinių gebėjimų tobulinimas; 

7.2. demokratiškumas ir tolerancija: ugdytojai ir ugdytiniai yra bendro ugdymosi proceso 

kūrėjai, kartu identifikuojantys poreikius; 

7.3. prieinamumas ir lankstumas: sudaromos visos sąlygos suaugusiųjų kompetencijoms 

ugdyti per pasirinktą veiklą bei mokymo būdus, pagal amžių, turimą išsilavinimą ir patirtį, 

nepaisant socialinės padėties; 

7.4. individualizavimas: švietimas bei ugdymas organizuojamas pagal kiekvieno ugdytinio 

asmenybę, galimybes, poreikius. 

8. Pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo formos yra šios: kursai (dieniniai, 

vakariniai, tęstiniai, trumpalaikiai, nuotoliniai), apibrėžto kurso moduliai, konsultacijos, pratybos ir  

kita veikla. 

9. Tarnyba, atsižvelgdama į esamas finansines ir kitas galimybes, dalyvių pageidavimus, 

ugdymo procese gali taikyti ir kitas mokymo formas bei būdus, nustatytus Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. 
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III SKYRIUS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

 10. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai (toliau – Renginys) organizuojami 

bendruomenės nariams (toliau – paslaugų gavėjas). 

 11. Tarnyba įvairiais būdais tiria ir analizuoja mokymosi poreikius ir, atsižvelgdama į gautus 

rezultatus, planuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius. 

 12. Renginiai planuojami, organizuojami ir vykdomi atsižvelgiant į:  

 12.1. Aprašo 10 punkte nurodytų tyrimų ir analizių rezultatus; 

 12. 2. įstaigų ir organizacijų administracijos užsakymus / poreikius. 

Renginiai vykdomi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo (1 priedas) programą (toliau –  

Programa). Programa gali būti parengta vienam konkrečiam Renginiui arba reguliariam ar pagal 

užsakovų pageidavimus vykdymui. 

 13. Tarnybos metodininkas konsultuoja Programų rengėjus. Konsultacijos vykdomos 

telefonu, elektroniniu paštu arba Tarnyboje organizuojant individualias ir grupines konsultacijas. 

Esant reikalui gali būti pasitelkiami išoriniai konsultantai. 

 14. Renginio teikėjas Programą teikia Tarnybai, kuri organizuoja jos vertinimą (5 priedas) ir 

apie įvertinimą daro įrašą Programoje. Programą po įvertinimo tvirtina Tarnybos direktorius. 

Programa, parengta ne pagal Tarnybos reikalavimus, nevertinama ir grąžinama jos teikėjui. 

 15. Jeigu Programa surinko ne mažiau negu 75 proc. galimų taškų, ji siūlomą įgyvendinti.  

 16. Programos saugomos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta 

tvarka. 

 17. Kiekvienais metais Tarnybos metodininkas iki sausio 15 d. rengia tų metų Renginių 

pasiūlą, nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 15 ją patikslina ir papildo bei skelbia Tarnybos interneto 

svetainėje.  

 18. Apie Tarnyboje vyksiančius Renginius informuojama Tarnybos mėnesio renginių 

plane. Mėnesio renginių planus rengia Tarnybos metodininkas ir paskutinę einamojo mėnesio dieną 

teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti. Mėnesio renginių planai skelbiami Tarnybos interneto 

svetainėje. Apie mėnesio renginių plano pakeitimus pranešama Tarnybos interneto svetainėje, 

Tarnybos metodininkas savivaldybės švietimo įstaigoms praneša elektroniniu paštu. 

 19. Renginiai gali būti organizuojami Tarnybos patalpose, darbo dienomis nuo 8.00 iki 

20.30. Renginys gali būti ne ilgesnis negu 2 - 3 akademinės valandos, pertraukos tarp renginio dalių 

turi būti ne trumpesnės negu 10 minučių.  

 20. Tarnyba gali vykdyti paslaugų gavėjų registraciją į Renginius. Apie registraciją ir jos 

būdus skelbiama Tarnybos mėnesio renginių plane.  

 21. Registraciją vykdo Tarnybos metodininkas. 

 22. Dalyvių skaičius Renginyje nėra ribojamas, tačiau jis gali būti priklausomas nuo 

paslaugų gavėjų poreikio, pritaikytų darbo vietų skaičiaus, Programos autoriaus, taikomų darbo 

metodų, Programos dalyviams keliamų reikalavimų. Jei iš anksto užsiregistruoja mažiau nei dešimt 

dalyvių arba mažiau negu nurodo Programos autorius(-iai), Renginys gali būti atšaukiamas ir apie 

tai pranešama užsiregistravusiems paslaugų gavėjams ir Tarnybos interneto svetainėje. 

 23. Su Renginių paslaugų gavėjais sudaromos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų 

teikimo sutartys (2 priedas), Programų autoriumi / lektoriumi sudaromos paslaugų teikimo (4 

priedas) sutartys. Sutartys registruojamos atitinkamuose Tarnybos sutarčių registruose, jeigu 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip. 

 24. Programos autorius(-iai) / lektorius(-iai) pildo neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

dienyną (4 priedas). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dienyne žymimi konkrečią dieną Renginyje 

nedalyvaujantys dalyviai.  

 25. Už Renginiui reikalingų techninių priemonių parengimą / suderinimą atsakingas 

kompiuterinės įrangos derintojas, už patalpų Renginiui paruošimą / sutvarkymą po renginio 

atsakingas Tarnybos metodininkas ir ūkvedys. 
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 26. Tarnybos metodininkas vykdo Programų įgyvendinimo stebėseną, teikia Tarnybos 

direktoriui pastabas, pasiūlymus, Renginio kokybės vertinimus, įvairiais metodais ir būdais renka 

paslaugų gavėjų nuomonę apie Programos įgyvendinimą, dalomąją medžiagą, jos pateikimo 

kokybę. 

IV SKYRIUS 

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

 27. Renginiai gali būti finansuojami: 

27.1. įvairaus lygmens projektų lėšomis; 

27.2. kitų šaltinių lėšomis. 

 28. Programos dalyvių atsiskaitymą už Tarnybos suteiktas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugas reglamentuoja Tarnybos direktoriaus patvirtinta atsiskaitymo už suteiktas 

paslaugas tvarka. 

 29 Programos dalyvio mokestis nustatomas pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintus Tarnybos teikiamų paslaugų įkainius. 

 30. Programos dalyviui, išklausiusiam ne visą Programą, ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

gruodžio 31 d. pateikusiam Tarnybos direktoriui argumentuotą prašymą raštu, Renginio dalyvio 

mokestis perskaičiuojamas atsižvelgiant į Renginyje dalyvautą laiką ir mokestis už nesuteiktas 

paslaugas grąžinamas į tą pačią sąskaitą arba Programos dalyviui sudaromos sąlygos dalyvauti toje 

pačioje Programoje tais pačiais kalendoriniais metais. 

 31. Asmeniui, pageidaujančiam prisijungti prie grupės, jau pradėjusios mokymąsi pagal 

pasirinktą Programą, mokestis nustatomas atsižvelgiant į likusį valandų skaičių. 

 32. Surinktos lėšos už teikiamas paslaugas naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PAŽYMĖJIMŲ BEI PAŽYMŲ 

IŠDAVIMAS 

 

 33. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų renginių dalyviams, išklausiusiems visą 

programą, atlikusiems visas užduotis, sumokėjusiems nustatytą mokestį pagal pateiktą sąskaitą 

faktūrą, išduodami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimai (6 priedas), kuriuose 

nurodomas Tarnybos pavadinimas, akreditacijos pažymėjimo numeris, registracijos numeris, 

išdavimo data, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos forma, pavadinimas, jos trukmė, 

vykdymo laikas. 

 34. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo, išklausiusiems ne visą programą, sumokėjusiems 

nustatytą mokestį pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, išduodama pažyma (7 priedas), kurioje nurodomas 

Tarnybos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data, programos pavadinimas, programos 

forma, data, trukmė, vykdymo laikas ir Kliento išklausytų valandų skaičius / atlikto darbo trukmė, 

apimtys.  

 35. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimai neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

kursų ar mokymų baigimo pažymėjimų registre, pažymos – išduotų pažymų registre. Pažymėjimas / 

pažyma patvirtinamas Tarnybos direktoriaus parašu ir Tarnybos antspaudu. 

 36. Renginio dalyviui, praradusiam pažymėjimą ir sumokėjusiam nustatytą mokestį pagal 

pateiktą sąskaitą faktūrą, išduodamas pažymėjimo dublikatas (8 priedas). Dublikatai registruojami 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų / neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimų dublikatų 

registruose. 

 37. Renginio dalyviui / autoriui / lektoriui, praradusiam pažymą, jo prašymu išduodama 

patvirtinta pažymos kopija. 

_________________________  


