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Tikslas – Sukurti darniai veikiančią mokymosi visą gyvenimą sistemą Mažeikių  rajono savivaldybėje. 

Uţdaviniai: 
1. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant 

neformaliojo švietimo paslaugas Mažeikių rajono savivaldybėje. 

2. Vykdyti Mažeikių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną ir organizuoti priemones, skatinančias 

bendradarbiavimą ir motyvuojančias suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą. 
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Tikslas. Sukurti darniai veikiančią mokymosi visą gyvenimą sistemą Mažeikių  rajono savivaldybėje. 

1. Uţdavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą 

nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas Maţeikių rajono savivaldybėje. 

1.1. Priemonė. Plėtoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paslaugas Maţeikių rajone, sudarant sąlygas suaugusiesiems įgyti bendrąsias 

kompetencijas, formuojant teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas 

1.1.1. Rengti bendrųjų 

kompetencijų ugdymo bei 

tobulinimo programas 

suaugusiesiems  

 

_ 500 500 Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos 

 

Mažeikių švietimo centras, 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Mažeikių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras, 

Mažeikių politechnikos mokykla, 

Šiaulių valstybinės kolegijos 

Mokymo paslaugų centras 

Mažeikių skyrius 
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1.1.2. Įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas senjorams 
3000 5000 5000 _ Mažeikių trečiojo amžiaus 

universitetas 

1.1.3. Įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas suaugusiųjų saviraiškos 

galimybėms skatinti, meninei 

kompetencijai, profesinei ir asmeninei 

kompetencijai ugdyti 

5000 5000 5000 Dalyvio 

mokestis 

Mažeikių švietimo centras;  

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka;  

Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centras; 

Mažeikių muziejus; 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos 

mokykla; 

Mažeikių choreografijos mokykla; 

Mažeikių dailės mokykla; 

Mažeikių r. Viekšnių Vinco 

Deniušio muzikos mokykla.  

1.2. Priemonė. Remti informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, iniciatyvas 

1.2.1. Vykdyti suaugusiųjų mokymosi 

motyvacijos didinimo informacines 

kampanijas žiniasklaidos priemonėse, 

interneto svetainėse 

_ _ _ _ Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija;  

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka;  

Mažeikių švietimo centras 

1.2.2. Remti suaugusiųjų švietimo savaitės 

iniciatyvą 
_ 500 500 _ Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija;  

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka;  

Mažeikių švietimo centras,  

Mažeikių trečiojo amžiaus 

universitetas,  

Mažeikių kultūros centras,  

Mažeikių muziejus 

1.3. Priemonė. Vykdyti andragogų kvalifikacijos tobulinimą  

1.3.1. Atlikti andragogų poreikio 

tyrimą 
_ _ _ _ Mažeikių  švietimo centras;  

Mažeikių rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 
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ir tęstinio mokymosi teikėjai 

1.3.2. Tobulinti suaugusiųjų mokymo 

paslaugų teikėjų andragogines 

kompetencijas 

_ 1000 1000 Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

teikėjų lėšos 

Mažeikių švietimo centras 

2. Uţdavinys. Vykdyti Maţeikių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną ir organizuoti priemones, 

skatinančias bendradarbiavimą ir motyvuojančias suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą. 

2.1. Priemonė. Koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi srityje 

2.1.1. Plėtoti partnerystę tarp Mažeikių 

rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi teikėjų 

_ _ _ _ Mažeikių švietimo centras; 

Mažeikių rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjai 

2.1.2. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių 

analizę Mažeikių savivaldybėje 

_ _ _ _ Mažeikių švietimo centras; 

Mažeikių rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjai; 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

_____________________________ 


