
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

2021-10-11 

UKMERGĖ 

 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo įstatymas. 
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.29-8 „Dėl Ukmergės 
rajono savivaldybės 2020–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ Ukmergės  švietimo 
pagalbos tarnyba paskirta koordinuoti Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 metų neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą Ukmergės rajono savivaldybėje. 
 Plano tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, skatinti Savivaldybės 
suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimą. 
 Uždaviniai: 

1. tenkinti įvairių Savivaldybės suaugusiųjų gyventojų grupių neformaliojo švietimo ir tęstinio 
mokymosi poreikius; 
2. didinti informacijos apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi galimybes 
prieinamumą; 
3. tobulinti suaugusiųjų švietėjų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, stiprinti suaugusiųjų švietimo 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. 
 Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 
metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės pateiktos priede. Planas įgyvendinamas Ukmergės 
rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis.Veiksmų planą koordinuoja 
Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, įgyvendina šios įstaigos ir organizacijos: 

1. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba; 

2. Ukmergės r. savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka; 

3. Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

4. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras; 

5. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ukmergės skyrius; 

6. Ukmergės technologijos ir verslo mokykla; 

7. Ukmergės kraštotyros muziejus; 

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

9. Ukmergės kultūros centras; 

10. Ukmergės neįgaliųjų draugijos; 

11. Ukmergės rajono vietos veiklos grupė; 

12. VŠĮ „Šeimos centras“; 

13. VŠĮ „Lyderių karta“ ir kt.  

 Plano įgyvendinimo koordinatorius 2020 m. organizavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą, pagal koordinatoriaus parengtus nuostatus. 

Konkursas vyko birželio – rugpjūčio mėnesiais. Rugpjūčio 26 d. vyko paraiškų vertinimas, kuriose 

savo norą pareiškė 7 organizacijos, pateikdamos aštuonias programas (žiūrėti priedą Nr.1). 

Maksimalia suma (500 eur.) finansuotos visos aštuonios programos. Programų įgyvendinimas truko 

nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio. Dėl susidariusios padėties šalyje, susijusios su Korona viruso 

infekcija, dalį užsiėmimų ir kitų veiklų teko vykdyti nuotoliniu būdu. Plano įgyvendinimo stebėseną 

vykdė koordinatorius, ji buvo atliekama atliekama priemonių plane nurodytus vertinimo 

kriterijus(žiūrėti priedą Nr.2). 

 

      Ataskaitą parengė                                                                     Vidmantas Krikštaponis 

 



Ukmergės  rajono savivaldybės neformaliojo 

                                                                                      suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

                   programų konkurso vykdymo ataskaita 

                                   1 Priedas 

 

 

ATASKAITA 

apie vykdytą veiklą ir pasiektus rezultatus 

 

2021 m.   sausio 11 d. 

 

1. Skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto 4000 

2. Panaudota lėšų iš savivaldybės biudžeto 4000 

3. Gauta lėšų iš kitų finansavimo šaltinių 0 

4. Pasiekti planuoti rezultatai: planas pasiekta 

Naudojimosi neformalaus suaugusiųjų 

švietimo paslaugomis skaičius per metus: 
300  302 

„Literatūrinė terapija per poetų Vlado Šlaito 

ir Pauliaus Širvio poeziją“  
75 dalyviai 

„Neformalus suaugusiųjų švietimas, 

lavinant jų kompiuterinį raštingumą bei 

profesinių gebėjimų ugdymą“ 

20 dalyvių 

„Neformalus suaugusiųjų švietimas, 

lavinant jų pagrindinius pirmos pagalbos 

teikimo principus“ 

20 dalyvių 

„Kompleksinių psichosocialinių ir 

edukacinių paslaugų teikimas jaunoms 

šeimoms “ 

92 dalyviai 

„Į kelionę mus pakvietė Telšių kraštas“ 48 dalyviai 

„Labas pasauli!“ 15 dalyvių 

„Suaugusiųjų ir neįgaliųjų psichoemocinis 

sveikatos stiprinimas kasdieniniame 

gyvenime – galimybės ir būdai “ 

22 dalyviai 

„Pozityvi tėvystė – artimesni santykiai su 

vaiku“ 
10 (+12 vaikų) 

 

 

Koordinatorius                                                              Vidmantas Krikštaponis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 metų  

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi 

                                                                                                                                       veiksmų plano vykdymo ataskaita 

                                                                                               2 Priedas 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  

2020-2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės ir pasiekti rodikliai 

 

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

Priemonės 
Vykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

Vertinimo kriterijai  Pasiekti rezultatai 
Pastabos  

Rengti ir įgyvendinti bendrųjų 
kompetencijų ugdymo bei 
tobulinimo programas 
suaugusiesiems. 

Kasmet Patenkinti tam tikrų 
gyventojų grupių 
švietimo ir užimtumo 
poreikiai 

Ne mažiau kaip 400 
renginių per metus 

Rodiklis nepasiektas Pandemijos metu dalis 
renginų buvo atšaukti 

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

Kasmet  Patenkinti suaugusiųjų 
saviraiškos ir meninės 
kompetencijos 
tobulinimo ar įgijimo 
poreikiai 

Ne mažiau kaip 30 
renginių, 300 
dalyvių per metus 

Įgyvendinta 40 
renginių, 302  dalyviai 
per metus 

 

Įgyvendinti neformaliojo 
švietimo programas, skirtas 
senjorams. 

Kasmet Patenkinti senjorų 
savišvietos ir užimtumo 
poreikiai 

4 programos, 70 
dalyvių per metus 

Įgyvendintos 2 
programos, dalyvavo 
70 dalyvių 

Pandemijos metu dalis 
senjorai vykdė ribotą 
laiką savo veiklą 

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 

Kokybiškai parengti 
vietos veiklos projektai 

7-8 projektai per 
metus 

6 projektai per metus ( 
pasirašytos sutartys) ir 
dar 5 paruošti 
gruodžio mėnesį ( 
nepasirašyti) 

 

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

2020-
2022 m. 
 I ketv. 

Plėtojamos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
paslaugos, didinamas jų 
prieinamumas 

Finansuotos 5 
paraiškos per metus 

Konkursas įvykdytas, 
finansuotos 8 
paraiškos 

 

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 Informacijos viešinimas 
didins gyventojų 
įsitraukimą ir 
dalyvavimą NSŠ ir TM 

Parengta ir nuolat 
atnaujinama NSŠ ir 
TM teikėjų 
duomenų bazė  

Programos viešinamos 
savivaldybės ir 
vykdančių institucijų 
tinklapiuose ir 
sicialiniuose tinkluose 

 

Organizuoti Suaugusiųjų 
švietimo savaitę savivaldybėje. 

Kasmet Visuomenės 
informavimas, dėmesys 
NSŠ ir TM aktualijoms 

300 dalyvių 
kiekvienais metais 

Rodiklis nepasiektas Pandemijos metu dalis 
renginų buvo atšaukti 

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

1 NSŠ teikėjų 
susirinkimas per 
pusmetį 

 Rodiklis pasiektas  

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). 

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 

Ataskaita paruošta ir 

bus aptarta per NSŠ 

teikėjų susirinkimą 

 

 

 

Koordinatorius                                                              Vidmantas Krikštaponis 


