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SPRENDIMAS 

DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO 

PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO 

  

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 7-142 

Ukmergė 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 

2 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 

„Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos 

patvirtinimo“ 15 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planą (pridedama).  

2. Paskirti Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi plano įgyvendinimo koordinatoriumi Ukmergės švietimo pagalbos tarnybą. 

3. Pavesti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Ukmergės 

rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę. 

 

 

 

Savivaldybės meras              Rolandas Janickas



PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-142 

 

 
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi veiksmų plano (toliau – Planas) paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Ukmergės rajono savivaldybėje 

(toliau – Savivaldybė). 

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2016–2023 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 

6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų 

plėtros programos patvirtinimo“, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-

536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano“, Valstybės pažangos 

strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ bei atsižvelgiant į Tarptautinio suaugusiųjų 

kompetencijų tyrimo OECD PIAAC duomenis.  

3. Planas atitinka Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos 

plano 2 strateginį tikslą – kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų 

teikimą Ukmergės rajone.  

 4. Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme bei kituose teisės 

aktuose. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

5. Plano įgyvendinimą nuo 2017 m. koordinuoja Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu paskirta institucija – Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. 2017 m. lėšas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimui skyrė Ukmergės rajono savivaldybė (4000 Eur) ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir ministerija (4000 Eur); nuo 2018 m. finansavimas skiriamos tik iš 

Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto.  

2017 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje dalyvavo 50 vyresnio amžiaus 

Ukmergės rajono gyventojų. Užsiėmimų metų programos dalyviai tobulino bendravimo, 

bendruomeniškumo įgūdžius. Dalyviai stiprino sąmoningumą, lavino dėmesį, ugdė savivertę, įgijo 

įgūdžių, kaip valdyti stresą ir emocijas, taikant meditacijas. Edukacinių išvykų metu suaugusieji 

aplankė istoriškai svarbius objektus, buvo supažindinti su savo krašto tradicijomis, kultūriniu 

paveldu. 2018 m. neformaliąjam suaugusiųjų švietimui iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 

buvo skirta 4000 Eur. Buvo surengti kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų kursai. Juose 

dalyvavo daugiau kaip 30 Ukmergės rajono vyresniojo amžiaus gyventojų. Didelio susidomėjimo 

sulaukė organizuotas seminaras „Pacientų teisės ir jų užtikrinimo būdai“, kurį vedė ilgametę darbo 

praktiką turintis teisininkas. Suaugusiems asmenims buvo sudarytos galimybės saviraiškai, meninei 

kompetencijai, pažintiniams poreikiams tenkinti.  

2019 m. neformaliąjam suaugusiųjų švietimui iš Ukmergės rajono savivaldybės 

biudžeto skirtas 6000 Eur finansavimas. Suaugę asmenys tobulino savo žinias ir gebėjimus 
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psichologijos, religijotyros, sveikatos stiprinimo, užsienio kalbų, kompiuterinio, finansinio 

raštingumo, verslumo ir kt. srityse. Mokymus vedė, paskaitas skaitė Nacionalinio mokymo centro, 

Lietuvos sporto universiteto lektoriai, Švietimo pagalbos tarnybos specialistai ir kt. Suaugusieji 

lavino dėmesį, įgijo įgūdžių, kaip valdyti stresą ir emocijas, taikant meditacijas. Organizuotose 

veiklose dalyvavo per 200 rajono gyventojų. Mokymuose ir seminaruose įgytos žinios įgalino rajono 

gyventojus realizuoti save, atskleisti savo talentus bei gebėjimus, suprasti aplinkinius, lengviau įveikti 

iškilusias problemas. Kiekvienais metais rengiamos pažintinės edukacinės išvykos (po 4-5 per 

metus): suaugusiems sudaromos gaimybės praplėsti akiratį, pabendrauti ir pasidalinti patirtimi su 

bendraminčiais, daugiau sužinoti apie savo krašto, tautos istoriją.  

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius 

atlikto Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos vidaus auditą. Ataskaitoje (2020-04-06 Nr. (26.4)-3-3) 

pažymima, kad 2019 metais nebuvo įgyvendintos visos priemonės, numatytos Plane, ne visos lėšos 

panaudotos pagal paskirtį, neužtikrinta Programos vykdymui skirtų lėšų panaudojimo kontrolė.  

Liko neįgyvendinta priemonė „Neformaliojo švietimo programų, skirtų suaugusiųjų 

saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ugdyti, pažintiniams poreikiams tenkinti“, nes lėšos 

(1836,28 Eur) buvo panaudotos mokomųjų mokinių bendrovių (toliau – MMB) programos mokytojų 

parengimo seminarams organizuoti. Minėtos priemonės nebuvo suplanuotos, tačiau metų eigoje 

atsirado poreikis jas įgyvendinti: rajonui buvo pasiūlyta tapti MMB koordinavimo regioniniu centru. 

Ukmergės švietimo pagabos tarnybos direktoriaus teigimu, pradėjus įgyvendinti moksleivių 

mokomųjų bendrovių veiklas (skatinamas moksleivių ekonominis raštingumas ir verslumas), buvo 

svarbu parengti MMB vadovus darbui su mokinių bendrovėmis, sudaryti jiems galimybes patobulinti 

ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.  

 Siekiant plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, didinti neformaliojo švietimo 

priemonių, skirtų suaugusiems asmenims, pasirinkimo galimybes bei suteikti kuo kokybiškesnes ir 

įvairesnes paslaugas, reikia skirti didesnį dėmesį glaudesnio tarpinstitucino bendradarbiavimo 

plėtojimui. Šiame kontekste svarbus ilgalaikio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų plano, orientuoto į ilgalaikį procesą, parengimas.  

Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo didesniam suaugusiųjų asmenų skaičiui, 

kuo racionaliau panaudoti savivaldybės biudžeto lėšas, neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis 

mokymasis bus finansuojamas programiniu principu, skelbiant konkursą. Konkursui paraiškas teikti 

galės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai. Plano įgyvendinimo 

koordinatorius rengs konkurso nuostatus, organizuos programų konkursus. 

6. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų prioritetai: 

6.1. tėvų švietimas; 

6.2. socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

6.3. IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas; 

6.4. sveikatingumo ugdymas; 

6.5. neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų partnerystės ir 

bendradarbiavimo stiprinimas. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, skatinti Savivaldybės 

suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimą. 

8. Uždaviniai: 

8.1. tenkinti įvairių Savivaldybės suaugusiųjų gyventojų grupių neformaliojo švietimo 

ir tęstinio mokymosi poreikius; 

8.2. didinti informacijos apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi 

galimybes prieinamumą; 

 8.3. tobulinti suaugusiųjų švietėjų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, stiprinti 

suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. 



3 

 

IV SKYRIUS 

PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 9. Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės pateiktos priede.  

 10. Planas įgyvendinamas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis. 

 11. Veiksmų planą koordinuoja Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba (toliau – 

Koordinatorius), įgyvendina šios įstaigos ir organizacijos: 

 11.1. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba; 

 11.2. Ukmergės r. savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka; 

 11.3. Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

 11.4. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras; 

 11.5. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ukmergės 

skyrius; 

 11.6. Ukmergės technologijos ir verslo mokykla; 

 11.7. Ukmergės kraštotyros muziejus; 

 11.8. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas; 

 11.9. Ukmergės kultūros centras; 

 11.10. Ukmergės neįgaliųjų draugijos; 

 11.11. Ukmergės rajono vietos veiklos grupė; 

 11.12. VŠĮ „Šeimos centras“; 

 11.13. VŠĮ „Lyderių karta“ ir kt.  

 12. Plano įgyvendinimo Koordinatorius kasmet organizuoja neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas). 

13. Konkursas organizuojamas pagal Koordinatoriaus parengtus nuostatus. 

14. Plano įgyvendinimo stebėseną pagal priemonių plane nurodytus vertinimo kriterijus 

vykdo Koordinatorius bei kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje parengia stebėsenos rezultatų 

ataskaitas.  

15. Plano įgyvendinimo rezultatai paskelbiami Koordinatoriaus interneto svetainėje 

kiekvienų kalendorinių metų sausio mėnesio 10 d. 

 

___________________________



  Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 metų 

                                                                                                                                                    neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio         

                                                                                                                       mokymosi veiksmų plano  

                                                                                        priedas 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  

2020–2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 

 

1 uždavinys: tenkinti įvairių savivaldybės suaugusiųjų gyventojų grupių neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikius 

Priemonės 
Vykdymo 

laikas 
Finansavimo šaltiniai 

Atsakingos 
institucijos 

Laukiami rezultatai 
Vertinimo kriterijai  

Rengti ir įgyvendinti bendrųjų 
kompetencijų ugdymo bei 
tobulinimo programas 
suaugusiesiems. 

Kasmet Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
(toliau – NSŠ) ir tęstinio  
mokymosi (toliau – TM) 
teikėjų lėšos;  
ES projektų lėšos 

žr. Veiksmų 
plano 11 punktą 

Patenkinti tam tikrų 
gyventojų grupių 
švietimo ir užimtumo 
poreikiai 

Ne mažiau kaip 400 
renginių per metus 

Įgyvendinti neformaliojo 
švietimo programas, skirtas 
suaugusiųjų saviraiškos 
galimybėms, meninei 
kompetencijai ugdyti, 
pažintiniams poreikiams tenkinti. 

Kasmet  NSŠ ir TM teikėjų lėšos. 
Dalyvio mokestis 

žr. Veiksmų 
plano 11 punktą 

Patenkinti suaugusiųjų 
saviraiškos ir meninės 
kompetencijos 
tobulinimo ar įgijimo 
poreikiai 

Ne mažiau kaip 30 
renginių, 300 dalyvių 
per metus 

Įgyvendinti neformaliojo 
švietimo programas, skirtas 
senjorams. 

Kasmet NSŠ ir TM teikėjų lėšos Ukmergės 
švietimo 
pagalbos tarnyba 

Patenkinti senjorų 
savišvietos ir užimtumo 
poreikiai 

4 programos, 70 
dalyvių per metus 

Organizuoti praktinius mokymus, 
informacinius renginius, 
susijusius su vietos projektų 
rengimu ir įgyvendinimu, pagal 
Ukmergės rajono vietos veiklos 
grupės 2016–2023 metų vietos 
veiklos strategiją. 

Pagal 
poreikį 

Ukmergės rajono vietos 
veiklos grupės 
strategijos 
įgyvendinimui skirtos 
Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšos 

Ukmergės rajono 
vietos veiklos 
grupė 

Kokybiškai parengti 
vietos veiklos projektai 

7-8 projektai per metus 



2 

Organizuoti neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programų finansavimo 
ir atrankos konkursą. 

2020-
2022 m. 
 I ketv. 

Ukmergės rajono 
savivaldybės biudžeto 
lėšos 

Ukmergės 
švietimo 
pagalbos tarnyba 

Plėtojamos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
paslaugos, didinamas jų 
prieinamumas 

Finansuotos 5 paraiškos 
per metus 

2 uždavinys: didinti informacijos apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi galimybes prieinamumą. 

Atnaujinti ir skelbti informaciją 
apie NSŠ ir TM galimybes 
Ukmergės rajono savivaldybėje: 
institucijas, organizacijas bei jų 
teikiamas paslaugas. 

Nuolat NSŠ ir TM teikėjų lėšos.  Ukmergės 
švietimo 
pagalbos tarnyba 

Informacijos viešinimas 
didins gyventojų 
įsitraukimą ir dalyvavimą 
NSŠ ir TM 

Parengta ir nuolat 
atnaujinama NSŠ ir TM 
teikėjų duomenų bazė  

Organizuoti Suaugusiųjų 
švietimo savaitę savivaldybėje. 

Kasmet NSŠ ir TM teikėjų lėšos.  Ukmergės 
švietimo 
pagalbos tarnyba 

Visuomenės 
informavimas, dėmesys 
NSŠ ir TM aktualijoms 

300 dalyvių kiekvienais 
metais 

3 uždavinys: tobulinti suaugusiųjų švietėjų profesines ir bendrąsias kompetencijas, stiprinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. 

Koordinuoti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą suaugusiųjų 
mokymosi visą gyvenimą srityje 
Ukmergės rajono savivaldybėje. 
Organizuoti susitikimus, 
diskusijas, pasitarimus. 

Nuolat NSŠ ir TM teikėjų lėšos.  Ukmergės 
švietimo 
pagalbos 
tarnyba. 

Stiprės institucijų 
bendradarbiavimas, 
atsiras daugiau bendros 
veiklos galimybių, bus 
sukurtas neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
institucijų tinklas 

1 NSŠ teikėjų 
susirinkimas per 
pusmetį  

4 uždavinys: vykdyti Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 m. veiksmų plano 

įgyvendinimo stebėseną. 

Parengti įgyvendintų priemonių 
ataskaitą ir numatyti veiklos 
tobulinimo galimybes kitam 
veiksmų plano įgyvendinimo 
laikotarpiui. 

2022 m. 
gruodžio 
mėnesį 
(tarpinės 
ataskaitos 
- kasmet). 

Žmogiškieji ištekliai Ukmergės 
švietimo 
pagalbos tarnyba 

Parengta ataskaita padės 

įvertinti įgyvendintas 

veiklas, stipriąsias bei 

problemines veiklos sritis, 

pakoreguoti ateinančių 

metų veiksmų planą ir 

numatyti veiklos 

tobulinimo galimybes 

Parengta ataskaita ir 

numatytos veiklos 

tobulinimo galimybės 

 

__________________________________ 


