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Nr. 1.1.: „Projekto viešinimas”; 
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Nr. 2.1.3.: Apmokyti tėvai.  
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Pagrindiniai 2020 m. darbai 

 
Nr. 1.1. „Projekto viešinimas” 

 

1. 2020 m. vasario 21 d. organizuotas įvadinis seminaras 

(https://hi.lt/news/1593/1246/Pristatyta-pradedama-igyvendinti-Lietuvoje-programa-Neitiketini-

metai.html). 

 

2. 2020 m. rugsėjo 3 d. organizuotas seminaras, kuriame dalyvavo partneriai iš Norvegijos 

(https://hi.lt/news/1669/1246/isibegeja-programos-Neitiketini-metai-diegimas-Lietuvoje.html). 

 

3. 2020 m. lapkričio 20–25 d. Projektas pristatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (SAM) organizuotose konferencijose regionams „Naujų įrankių darbui su 

vaikais ir (ar) jų šeimomis pristatymai“. 

 
Nr. 1.2. „Projekto administravimas” 

 

4. Atlikta 13 savivaldybių atranka. Savivaldybių įsitraukimas į Projektą numatytas dviem etapais: I 

etape dalyvauja didžiosios savivaldybės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio 

miestų. 

5. Atlikta savivaldybių grupių vadovų atranka. Atrinkti 38 grupių vadovai. 

6. Sudaryta Projekto koordinavimo grupė, organizuoti du jos posėdžiai. 

7. 2020 m. liepos 31 d. atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su JAV dėl mokymo programos ir  

medžiagos įsigijimo. 

8. Pasirašytos 13 savivaldybių keturšalės bendradarbiavimo sutartys tarp SAM, Higienos instituto, 

Savivaldybės administracijos ir Visuomenės sveikos biuro. 
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Nr. 2.1. „Programos „Neįtikėtini metai“ (angl. Incredible Years) ikimokyklino amžiaus vaikų 

tėvų mokymo modulio „Prseschool Basic parent Program“ įgyvendinimas” 

 

Nr. 2.1.2. Parengti grupių vadovai. 

 

9. 2020 m. rugsėjo 14–30 d. nuotoliniu būdu įvyko I etapo grupių vadovų mokymai, kuriuos vedė 
JAV lektoriai, apmokyta 20 grupių vadovų. 

10. 2020 m. spalio 7 d. įvyko grupių vadovų mokymai „Kaip vesti tėvų grupes nuotoliniu būdu“; juos 
vedė JAV programos kūrėja Carolyn Webster-Stratton. 

11. 2020 m. lapkričio 3 d. įvyko grupių vadovų mokymai / konsultacija, kuriuose dalyvavo partneriai 
iš Norvegijos. 

12. 2020 m. gruodžio 8–17 d. įvyko pirmosios grupių vadovų supervizijos, kurias vedė JAV lektoriai. 
 
Nr. 2.1.3.  Apmokyti tėvai.  

 
13. Nuo spalio mėn. prasidėjo tėvų mokymai I etapo savivaldybėse. Nuo lapkričio 3 d. tėvų mokymai 

vyksta nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą 

(https://hi.lt/news/1686/1246/Lietuvoje-prasideda-tevu-grupiu-mokymai-pagal-programa-
Neitiketini-metai.html). 
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