
                                                                                                                
Pasvalio rajono vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo 

komisijos 2017 m. gruodžio 8 d.  posėdyje. Protokolas Nr. SP-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASVALIO RAJONO VAIKŲ IR JAUNIMO 

SOCIALIZACIJOS PROGRAMA  

2018 METAMS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vaikų ir jaunimo socializacijos 2018 metų  programos paskirtis – didinti vaikų ir 

jaunimo pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, plėtrą ir kokybę, siekti glaudesnio 

tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos vaikams ir 

jaunimui, daug dėmesio skirti negalią turintiems vaikams, remti vaikų vasaros poilsį.  

       2. Programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaikų ir jaunimo socializacijos programa patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715,  

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d., Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu 

Nr. ISAK-612, Vaikų ir jaunimo užimtumo programų vertinimo kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2567, Subjektų, vykdančių vaikų ir jaunimo socializaciją, socialinės, edukacinės ir 

teisinės kompetencijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2636. 

 

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR APŽVALGA 

 

3.  Socializacija prasideda šeimoje, kitose socialinėse grupėse, institucijose ir erdvėse, 

kiekvieną individą integruoja į visuomenę ir atlieka itin svarbų vaidmenį viso gyvenimo 

procese. 

4. Siekiant mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo 

programų nebaigusių asmenų skaičių,  parengta ir įdiegta Nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinė sistema.  

5.  Skiriamas dėmesys prevencinei veiklai, švietimo pagalbai.  

       6. Neformalusis švietimas padeda išlaikyti mokinius formaliojo švietimo sistemoje ir 

papildo ją, todėl svarbu plėsti įvairaus neformaliojo švietimo prieinamumą. Neformaliojo 

švietimo įstaigų tinklas ypač retas kaimo gyvenamosiose vietovėse. Mūsų rajone veikia 12 

daugiafunkcių centrų Gulbinėnuose, Raubonyse, Poškoniuose, Žadeikoniuose, Dagiuose, 

Nakiškiuose, Meškalaukyje, Deglėnuose, Švobiškyje, Norgėluose, Žilpamūšyje, Saločiuose,  

5 Vaiko dienos centrai prie: Pasvalio Šv, Jono Krikštytojo parapijos, Vaškų Šv, Juozapo 

parapijos,  Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos, Rinkūnų bendruomenės, 

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio skyriaus. 

 Prie Pumpėnų šv. Marijos Škaplierinės parapijos veikia religinis jaunimo 

laisvalaikio centras.  

Atvira jaunimo erdvė ,,Mono arba stereo“ prie Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos. 

         7. 2017 metų vasarą Pasvalio rajone veikė 21 vaikų vasaros poilsio stovykla. Jose 

dalyvavo 461 vaikas, paauglys ir jaunuolis. Tame tarpe 188 vaikai ir paaugliai iš socialiai 

remtinų šeimų Dirbo 70 pedagogai, 2 sveikatos priežiūros specialistai, 23 savanoriai. 

          8. Pasvalio rajone veikia Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija prie 

Pasvalio teritorinės Darbo biržos. Rengiami susitikimai diskusijos su verslininkais, vyksta 

išvažiuojamieji posėdžiai - diskusijos su jaunais žmonėmis.  Veikia Jaunimo darbo centras 

prie Darbo biržos – visiems jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, neturi užimtumo, čia 

sudarytos puikios sąlygos gauti informavimo ir konsultavimo paslaugas, atsižvelgiant į 

kiekvieno kliento poreikius ir galimybes. 

       10.  2017 m. 18 teikėjų pateikė ir vykdo 24 Neformaliojo vaikų švietimo programas.  
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III. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

17. Tikslas – plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos 

galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymosi ir socializacijos aplinką.  

Uždaviniai: 

17.1. sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jaunimui dalyvauti socializacijos procese 

ir skatinti jų pačių iniciatyvas ir galimybes; 

17.2. tobulinti vaikų ir jaunimo socializacijos srityje dirbančių asmenų kompetencijas, 

vykdyti stebėseną. 

PROGRAMOS PARTNERIAI 
 

1 partneris Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius 

2 partneris Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

3 partneris Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyrius 

4 partneris Mariaus Katiliškio biblioteka 

5 partneris Pasvalio kultūros centras 

6 partneris Ugdymo institucijos 

7 partneris Kaimo bendruomenės 

8 partneris Pasvalio krašto muziejus 

9 partneris Seniūnijos  

10 partneris Pasvalio rajono jaunimo organizacijos 

 

PROGRAMOS KAŠTAI 

 

 2018 m. 

Iš savivaldybės biudžeto planuojama 15 000 Eu 

 

___________ 

 

 

 

 

 

2018 METŲ VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Prioritetai Tikslas Uždaviniai Priemonės Vykdytojai 

1. Vaikų ir 

jaunimo 

socializacijos 

bei jaunimo 

iniciatyvų 

skatinimo 

galimybių 

sukūrimas 

1.1.Plėtoti 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

vaikų ir 

jaunimo 

socializacijos 

galimybes, 

kurti saugią ir 

sveiką 

ugdymosi ir 

1.1.1.Sudaryti 

palankias 

sąlygas vaikams 

ir jaunimui 

dalyvauti 

socializacijos 

procese ir 

skatinti jų pačių 

iniciatyvas ir 

galimybes 

1.1.1.1.Organizuoti 

vaikų prieš smurtą 

ir patyčias veiklą 

rajono mokyklose 

 

 

 

 

1.1.1.2. Siekti 

rajone ugdymo 

Švietimo 

skyrius ir sporto 

skyrius, rajono 

bendrojo 

ugdymo 

programas 

vykdančios 

mokyklos 

 

Švietimo 
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socializacijos 

aplinką 

 

tolygumo 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

ir socialinę atskirtį 

patiriantiems 

vaikams ir 

jaunimui. 

 

1.1.1.3. Ugdyti 

vaikų ir jaunimo 

sveikos 

gyvensenos, 

sveikos mitybos, 

fizinio aktyvumo, 

eismo saugumo, 

ligų profilaktikos 

įgūdžius ir 

kompetencijas. 

 

 

 

1.1.1.4. Inicijuoti ir 

remti savivaldybės 

lygmens vaikų 

socializacijos 

projektų 

konkursus, skirtus 

įvairių krypčių 

neformaliojo vaikų 

švietimo, 

socioedukacinės 

veiklos, vaikų 

vasaros poilsiui 

finansuoti. 

 

 

1.1.1.5. Tobulinti 

savivaldybės 

informacines 

sistemas, sudarant 

galimybes 

informacijai, 

susijusiai su 

neformaliuoju 

vaikų švietimu ir 

socializacija 

rajone. 

 

1.1.1.6. Nuolat 

inicijuoti ir 

organizuoti vaikų 

ir jaunimo 

socializacijos 

raidos stebėseną. 

skyrius ir sporto 

skyrius, rajono 

bendrojo 

ugdymo 

programas 

vykdančios 

mokyklos 

 

 

Švietimo ir 

sporto skyrius, 

Pasvalio  sporto 

mokykla, rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos 

ir bendrojo 

ugdymo 

programas 

vykdančios 

mokyklos 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir 

sporto skyrius, 

rajono bendrojo 

lavinimo 

mokyklos, 

neformaliojo 

švietimo 

įstaigos ir 

organizacijos 

 

Švietimo ir 

sporto skyrius, 

rajono bendrojo 

lavinimo 

mokyklos, 

neformaliojo 

švietimo 

įstaigos ir 

organizacijos 

 

 

 

Švietimo ir 

sporto skyrius 
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 1.1.2.tobulinti 

vaikų ir 

jaunimo 

socializacijos 

srityje dirbančių 

asmenų 

kompetencijas, 

vykdyti 

stebėseną 

1.1.2.1.Organizuoti 

seminarus, 

mokymus 

tikslinėms rajono 

socializacijos 

specialistų 

grupėms 

(mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams, 

mokyklų 

administracijos 

darbuotojams) 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

Švietimo 

pagalbos 

tarnybos 

Suaugusiųjų 

švietimo skyrius 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                    Povilas Balčiūnas 


