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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 
CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Radviliškio  rajono  savivaldybės  švietimo  ir  sporto  paslaugų  centro  (toliau  –  Centras)
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja
Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei veiklos organizavimą tvarką.

2.  Skyrius  yra  Centro  struktūrinis  padalinys,  tiesiogiai  pavaldus  ir  atskaitingas  Centro
direktoriui.

3.  Skyrius  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  kitais  Lietuvos
Respublikos  ir  savivaldybės  institucijų  teisės  aktais  susijusiais  su  nustatytų  funkcijų  vykdymu,
Centro direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais. 

4.  Skyrius  savo  veiklą  grindžia  bendradarbiavimo,  kolegialumo,  viešumo,  sąžiningumo,
asmeninio įsipareigojimo ir asmeninio iniciatyvumo principais.

5. Skyrius organizuoja neformalųjį švietimą, Trečiojo amžiaus universiteto, Radviliškio atviro
jaunimo centro, Šeduvos atviro jaunimo centro veiklą, vykdo mobilų darbą su jaunimu Radviliškio
rajone.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslai:
6.1.  teikti  kokybišką  informacinę,  metodinę,  konsultacinę  bei  kvalifikacijos  tobulinimo

pagalbą  mokyklų  bendruomenėms:  vadovams,  mokytojams,  pagalbos  mokiniui  specialistams,
mokiniams ir jų tėvams;

6.2. teikti neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiems asmenims, atliepiant rajono, šalies ir
Europos edukacines tendencijas ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi idėją;

6.3.  vykdyti  atvirą  darbą  su  jaunimu  siekiant  suteikti  prasmingos  veiklos  ir  saugaus
laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų
integraciją į gyvenamąją aplinką.

6.4.  atlikti  kitas  Skyriaus  veiklą  reglamentuojantiems  norminiams  teisės  aktams
neprieštaraujančias funkcijas.

7.  Skyriaus uždaviniai:
7.1. tirti ir prognozuoti švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo, pažinimo,

lavinimosi bei saviraiškos poreikius; 
7.2.  rengti  kvalifikacijos  tobulinimo  ir  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  programas,

projektus ir juos įgyvendinti; 
7.3.  vykdyti  kvalifikacijos  tobulinimo  ir  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  programų,

renginių stebėseną ir tirti jų veiksmingumą bei poveikį asmenims ir organizacijoms; 
7.4.  skatinti  bei  diegti  besimokančių  bendruomenių  pažangias  iniciatyvas,  skleisti  gerąją



pedagoginę, andragoginę, vadybinę patirtį; 
7.5.  organizuoti  ir  koordinuoti  rajono  metodinę  veiklą,  teikti  mokykloms  ir  mokytojams

metodinę pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą;
7.6. organizuoti rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus

ir kitus renginius; 
7.7.  teikti  neformaliojo  tęstinio  mokymosi  paslaugas  suaugusiems  ir  Trečiojo  amžiaus

universiteto studentams; 
7.8.  bendradarbiauti  su  Lietuvos  bei  kitomis  užsienio  kvalifikacijos  kėlimo  institucijomis,

neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis; 
7.9. sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose,

ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. Neformalaus švietimo vykdymo funkcijos:

8.1.1.  tiria  ir  analizuoja  Radviliškio  rajono  besimokančiųjų  tobulinimosi,  pažinimo  ir
saviraiškos poreikius; 

8.1.2.  rengia  kvalifikacijos  tobulinimo(-si)  ir  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo
programas,  atsižvelgdamas  į  Europos,  nacionalinius  bei  savivaldybės  švietimo  prioritetus  ir
besimokančiųjų mokymo(-si) poreikius; 

8.1.3. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo švietimo renginius (seminarus,
kursus, mokymus, paskaitas, edukacines išvykas, konferencijas ir kt.);  

8.1.4.  rengia  ir  įgyvendina  rajono,  šalies,  tarptautinius  projektus  koordinatoriaus  ir
partnerio teisėmis; 

8.1.5. organizuoja ir koordinuoja rajone metodinę veiklą, teikia metodinę pagalbą švietimo
įstaigų  vadovams,  mokytojams,  pagalbos  mokiniui  specialistams,  bendradarbiauja  diegiant
metodines naujoves; kaupia pedagogų parengtą metodinę medžiagą ir vykdo jos sklaidą; 

8.1.6.  organizuoja  respublikines  bei  Radviliškio  rajono  bendrojo  ugdymo  mokyklų
mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius; 

8.1.7. kaupia pedagoginės literatūros bibliotekos fondus, metodines bei vaizdines ugdymo 
priemones ir sudaro sąlygas jomis naudotis; 

8.1.8. organizuoja Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus universiteto veiklą; 
8.1.9.  bendradarbiauja  su  Lietuvos  ir  užsienio  šalių  švietimo  institucijomis,

nevyriausybinėmis  organizacijomis,  dalyvauja Lietuvos  švietimo centrų darbuotojų bei  Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacijų veikloje; 

8.1.10. vykdo kitas švietėjiškas, kultūrines bei leidybines funkcijas; 
8.1.11.  atlieka  veiklos  kokybės  įsivertinimą  ir  įgyvendinamų  kvalifikacijos  tobulinimo

programų stebėseną; 
8.1.12. vykdo pretendentų į  valstybės tarnautojų pareigas  užsienio kalbų mokėjimo lygio

nustatymą;
8.2. Atviro darbo su jaunimu funkcijos:

8.2.1.  teikia  prevencines,  informavimo,  konsultavimo,  socialinių  ir  gyvenimo  įgūdžių
ugdymo, sociokultūrines, pirminės emocinės paramos ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias
paslaugas;

8.2.2.  organizuoja  veiklas,  skatinančias  jaunimo  motyvaciją  ir  gebėjimus,  reikalingus
sėkmingai integracijai į darbo rinką;

8.2.3. vykdo jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų prevencinę
veiklą per socializaciją ir saviraišką;

8.2.4. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar
krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;

8.2.5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su rajono teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo
reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapijomis, jaunimo organizacijomis,



bendruomenėmis  ir  vaiko  teises  įgyvendinančiomis  bei  pagalbą  vaikams,  šeimai  teikiančiomis
institucijomis – vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;

8.2.6.  kartą  per  metus  įsivertina  AJC-ų  tikslus,  veiklos  kokybę  bei  poveikį  jauniems
žmonėms;

8.2.7. AJC-ai gali vykdyti papildomą veiklą:
8.2.7.1.  organizuoti  veiklas,  skatinančias  jaunimo sveikatingumą bei  pozityvų požiūrį  į

sveiką gyvenseną;
8.2.7.2.  organizuoti  ir  vykdyti  programinę–projektinę  veiklą  bei  taikyti  kitas  darbo  su

jaunimu metodikas;
8.2.7.3.  vykdyti  veiklą  už  AJC  ribų,  vietose,  kur  jaunimas  praleidžia  daugiau  laiko;

bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais, broliais, seserimis
ir pan.);

8.2.7.4. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas;
8.2.7.5.  dirbti  su  savanoriais,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  savanoriškos  veiklos

įstatymo nuostatomis;
8.2.7.6.  pagal  kompetenciją  vykdyti  vaiko  minimalios  priežiūros  priemones,  numatytas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
8.2.7.7.  skatinti  nacionalinį  ir  tarptautinį  jaunimo bendradarbiavimą,  bendradarbiauti  su

centrais, esančiais kituose regionuose.
8.3. Atviro darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus

poreikius,  bendradarbiavimo,  santykio  kūrimo,  abipusės  pagarbos,  aktyvaus  įsitraukimo
(dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

9.  Skyrius,  įgyvendindamas  pavestus  tikslus  ir  uždavinius  bei  atlikdamas  priskirtas
funkcijas, turi teisę:

9.1. parinkti tinkamus ugdymo metodus ir mokymosi veiklos būdus bei formas; 
9.2.  kurti  naujus  mokymo  ir  mokymosi  modelius,  užtikrinančius  kokybiškas  švietimo

paslaugas;
9.3.  lankytis  švietimo  įstaigose,  organizuojant  kvalifikacijos  tobulinimo  ir  gerosios

patirties sklaidos renginius;
9.4. vykdyti lokalinius, šalies ir tarptautinius švietimo projektus bei programas;
9.5. pagal Skyriaus kompetenciją gauti iš Centro skyrių, kitų valstybės bei savivaldybės

institucijų  ir  įstaigų  duomenis  ar  informaciją  reikalingą  Skyriaus  uždaviniams  įgyvendinti  ir
funkcijoms atlikti;

9.6.  pagal  Skyriaus  kompetenciją, Centro  direktoriui  pavedus/sutikus,  atstovauti  Centrą
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

9.7.  pagal  Skyriaus  kompetenciją, bendradarbiauti,  keistis  informacija,  dalintis  gerąja
darbo  patirtimi  su kitomis panašaus  profilio  Lietuvos  ir  užsienio  įstaigomis,  visuomeninėmis
organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais;

9.8.  rengti  dokumentus  ir  teikti  pasiūlymus  Centro  direktoriui  Skyriaus  kompetencijos
klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

9.9. teikti mokamas paslaugas pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus
įkainius; 

9.10. siųsti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją iš Centro biudžeto ar kitų teisėtų lėšų;
9.11.  organizuoti  pasitarimus,  mokymus  ar  kitus  renginius  Skyriaus  kompetencijos

klausimais;
9.12. gauti technines, transporto bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;



9.13. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis. 

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

10. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas vadovaudamasis Centro strateginiu veiklos planu,
Skyriaus  metų  veiklos,  mėnesio  renginių  planais  bei  kitais  Skyriaus  veiklą  reglamentuojančiais
teisės aktais. 

11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui. 
12. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus darbuotojai.
13. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Centro

direktorius.
14. Skyriaus  vedėjas  ir  darbuotojai  į  pareigas  priimami  ir  atleidžiami  iš  jų  Lietuvos

Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Skyriaus vedėjui ir darbuotojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir funkcijas

nustato jų pareigybių aprašymai.
16. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių

aprašymai ir kiti teisės aktai.
17. Skyriaus vedėjo pareigas jam nesant (atostogos, liga, komandiruotė, ir pan.), laikinai

eina Centro direktoriaus paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.
18. Keičiantis  Skyriaus  vedėjui  ar  skyriaus  darbuotojams  reikalai  bei  dokumentai

perduodami Centro direktoriaus įsakymu paskirtam Skyriaus darbuotojui, pagal reikalų perdavimo
aktą.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Centro direktorius.
20. Skyriaus nuostatai keičiami ir papildomi Centro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo 

iniciatyva.
21. Skyriaus vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje (www.ugdcentras.lt ) 

ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

http://www.ugdcentras.lt/

