
 
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO 2018–2020 

METAMS PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS 

PASKYRIMO  
 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-TS-343  

Anykščiai  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 

dalimi,  Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 

straipsnio 2 dalimi, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

                     1. Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi veiksmų planą 2018–2020 metams (pridedama). 

                     2. Paskirti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų plano 2018–2020 m. įgyvendinimo koordinatoriumi Anykščių švietimo 

pagalbos tarnybą. 

  

Meras Kęstutis Tubis 

______________ 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu  

Nr. 1-TS-343 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS 2018–2020 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų planas 2018–2020 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros planu, patvirtintu 

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 patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės 

strateginiu 2017–2019 m. veiklos planu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-14 bei atsižvelgiant į rajono įstaigų, organizacijų teikiamas 

paslaugas, susijusias su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. 

2. Valstybės pažangos strategijoje ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030” 

numatytas sumanios visuomenės pažangos rodiklis, atskleidžiantis mokymosi visą gyvenimą lygį 

visuomenėje. 2020 m. siekiama, kad pagal šį rodiklį Lietuva užimtų 18 vietą, o 2030 m. – ne 

žemesnę negu 17 vietą tarp visų Europos Sąjungos šalių.  

3. Veiksmų plano įgyvendinimas grįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Veiksmų plano strateginis tikslas – plėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą 

derinant mokymąsi visą gyvenimą su visuomenės poreikiais. 

Veiksmų plano uždaviniai: 

4.1. vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus; 



4.2. sudaryti palankesnes finansines sąlygas rajono suaugusiųjų dalyvavimui 

mokymosi visą gyvenimą veiklose; 

4.3. skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal rajono visuomenės poreikį 

(pagal įstaigų ir organizacijų strateginius, veiklos planus, vykdomus projektus ir kt. priemones); 

4.4. vykdyti įgyvendintų priemonių stebėseną. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Anykščių rajono savivaldybės veiksmų planas 2018–2020 m. įgyvendinamas pagal 

numatytas priemones. 

6. Veiksmų planą koordinuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.  

7. Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi teikėjai: 

   7.1. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklos tikslas – didinti specialiųjų 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi 

veiksmingumą, psichologinį atsparumą bei tenkinti asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir 

mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius. Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai: seminarai, paskaitos, konferencijos, kursai, išvykos ir kt. Rengiamos kvalifikacijos 

tobulinimo, prevencinės, užsienio kalbų mokymosi, kompiuterinio-skaitmeninio raštingumo, savęs 

pažinimo ir kt. programos. Organizuojama metodinė veikla, rengiami ir vykdomi projektai. Tarnyba 

turi licenciją ir organizuoja mokymus valstybės tarnautojams. 2016 m. švietimo pagalbos tarnyba 

organizavo 92 kvalifikacijos tobulinimo renginius: 54 seminarus, 18 edukacinių išvykų, 16 

paskaitų, 4 kursus, pedagogams ir kitų tikslinių grupių atstovams, kurių bendra trukmė 819 ak. val. 

Šiuose renginiuose kvalifikaciją tobulino 2375 dalyviai ir plėtojo profesines, bendrąsias, 

bendrakultūrines, specialiąsias ir kitas kompetencijas; 

7.2. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo Valstybines 

(valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės 

sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės 

sveikatos stebėseną; savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: 

rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybės sveikatos programas, atsižvelgdamas į 

vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės 

sveikatos strategijas ir programas, tarpinstitucinius veiklos planus, vykdo vaikų ir jaunimo 

visuomenės sveikatos priežiūrą, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje 



esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose 

ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, įtraukia į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius, vykdo kitas 

įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 2016 m. įvairiuose renginiuose, 

paskaitose, mankštose, akcijose dalyvavo 5731 dalyvis; 

7.3. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji 

biblioteka – neformalus suaugusiųjų švietimas yra viena iš prioritetinių veiklų, kurias neformaliai 

vykdo biblioteka, kaip neformalaus suaugusiųjų mokymo institucija. Veiklos tikslas ir uždaviniai: 

gyventojų mokymosi visą gyvenimą skatinimas, teigiamų mokymosi visą gyvenimą nuostatų 

formavimas, informacinė ir socialinė piliečių integracija, skaitmeninės atskirties mažinimas. 

Bibliotekos edukacinės paslaugos: mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ugdymas, skaitmeninio 

raštingumo kursai, kompiuterinio ir interneto pradmenų mokymai, kompiuterinio raštingumo 

mokymai (komunikavimo ir dokumentų rengimo) pažengusiems vartotojams, apmokant IKT 

pagrindų, mokomoji medžiaga suaugusiems, valstybės e. paslaugų naudojimas, dalyvavimas 

projektų „Bibliotekos pažangai-1“ ir „Bibliotekos pažangai-2“ veiklose, skatinančiose plėsti 

gyventojų mokymo paslaugas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, gyventojų mokymų el. apskaitos 

formų pildymas ir pateikimas tyrimus vykdančioms institucijoms, literatūrinių pažintinių kelionių 

organizavimas ir kt. 2016 m. įgyvendino 2 suaugusiųjų neformaliojo mokymo programas: „Fondų, 

paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo galimybės“ (151 ak. val.), kompiuterinio 

raštingumo (138 ak. val.), kuriuose dalyvavo 182 asmenys; 

7.4. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejaus pagrindinis 

veiklos tikslas – kaupti, saugoti, tirti, restauruoti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir 

dvasines vertybes, atspindinčias krašto literatūros, kultūros ir meno, gamtos, istorijos, etninės 

kultūros, arklininkystės ir technikos raidą, rengti edukacines programas moksleiviams ir 

suaugusiesiems, dirbti šviečiamąjį darbą, propaguojant Anykščių krašto literatūros, kultūros, 

istorijos, dailės, technikos paveldą, dabarties visuomeninius procesus, sudaryti sąlygas Muziejuje 

saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui, rengti nuolatines bei laikinas ekspozicijas ir 

parodas. 2016 m. buvo pravestos 265 edukacinės programos suaugusiųjų grupėms šiomis temomis: 

papročių programos „Duonelė kasdieninė“, „Bitelė ratuota“, „Prie balto Kūčių stalo“, „Velykinių 

margučių raštai“, amatų programos: „Netepsi – nevažiuosi“, „Aš iškirpsiu tau leliją“, „Prakalbintas 

molis“, „Pinkit auskit, mano rankos“, gamtos pažinimo programa „Anykščių šilelis: miškas kitaip“, 

istorinė programa „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta“. Šiose programose dalyvavo 7564 

dalyviai. Edukacinės veiklos finansinė išraiška – 28911 Eur; 

7.5. Anykščių menų centras – daugiafunkcis menų centras, kurio tikslas – 

profesionalaus ir sakralinio meno, teminių muziejinių meno vertybių bei kolekcijų, anykštėnų 



meninio  palikimo ir personalinio paveldo kaupimas, saugojimas, eksponavimas ir sklaida bei 

šviečiamoji (edukacinė) veikla tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius. Centras rengia 

edukacijas, populiarindamas profesionalųjį meną ir edukacijas, susijusias su eksponuojamomis 

kolekcijomis: „Angelų burtai“, „Mūsų šventovė“, „Laiškas angelui“ ir t.t.; 

7.6. Anykščių verslo informacinis centras veiklą pradėjo 2002 m. gegužės 9 d. 

Anykščių verslo informacinis centras teikia nemokamą informaciją pradedantiesiems 

verslininkams. Verslininkai, visuomenės atstovai gali konsultuotis įvairiais jiems rūpimais 

klausimais: įmonės steigimo, reorganizavimo, patentų išdavimo, finansinių lėšų paieškos, 

buhalterinės apskaitos. Centro darbuotojai padeda parengti verslo planus, užpildyti investicinius 

planus. Verslo centras teikia konsultacijas apie Europos Sąjungos struktūrinius ir sanglaudos 

fondus, jų teikiamą paramą, numatomus projektus. Centras rengia projektus, juos administruoja. 

Anykščių verslo informacinis centras bendradarbiaujant su įvairiomis konsultacinėmis įmonėmis, 

verslininkus vienijančiomis organizacijomis, organizuoja seminarus, įvairius mokymo kursus 

(darbų saugos, personalo valdymas, verslo pradžia, marketingas, mokesčiai ir apskaita, įvarius 

kvalifikacijos kėlimo ir kt.) įvairiomis visuomenei ir verslo atstovams aktualiomis temomis. 2016 

m. rengė ir įgyvendino 6 bendrųjų kompetencijų ugdymo programas, 1 meninei kompetencijai 

ugdyti programą, kuriose dalyvavo 225 dalyviai, finansinė išraiška – 2352 Eur; 

7.7. VšĮ „Sveikatos oazė“ pagrindinis įstaigos tikslas ir pobūdis – teikti kūno kultūros 

ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas paslaugas visuomenei, 

organizuoti sportinius ir pramoginius renginius, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, 

užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą. Organizuojant įstaigos veiklą siekiama plėtoti ir tobulinti 

Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“ teikiamų komercinių bei visuomenės interesus tenkinančių 

paslaugų infrastruktūrą, gerinti jų kokybę ir efektyvumą, skatinti aktyvaus laisvalaikio paslaugų ir 

pramogų plėtrą. Teikiant laisvalaikio užimtumo paslaugas suaugusiems, siekiama pagerinti kliento 

dvasinę ir fizinę savijautą: padėti įveikti ar sumažinti patiriamą kasdienę įtampą, organizuoti 

informacijos sklaidą apie sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, užtikrinti kokybiškesnę ir efektyvesnę 

sveikatinimo paslaugų organizavimą, orientuotą į Anykščių rajono gyventojų poreikius. Įstaiga 

pagal savo veiklos sritis gali verstis: sportiniu ir rekreaciniu švietimu bei kitu, niekur kitur 

nepriskirtu, švietimu. Todėl savo veikloje įstaiga numačiusi organizuoti masinius sveikatingumo, 

konferencinius renginius baseine su mini SPA. Savaitgaliais baseino lankytojai yra kviečiami į 

masinius mankštos, vandens aerobikos užsiėmimus, suaugusiųjų mokymo plaukti programas, jiems 

organizuojamos įvairios sveikatingumo ir edukacijos programos. Visos minėtos paslaugos yra 

ūkinio komercinio pobūdžio, mokamos. Per metus pagal minėtas veiklas apsilanko apie 2800 

suaugusiųjų. 2016 m. edukacines paslaugas suteikė 332 klientams, finansinė išraiška – 1728 Eur; 



7.8. Anykščių menų inkubatorius-menų studija – pelno nesiekiantis viešasis 

juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infrastruktūra (patalpomis ir įranga) sutelkti 

įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis vienoje 

erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą 

verslą. Rezidavimas – sutartimi įteisintas, ribotą laiką trunkantis jaunųjų menininkų ir SVV 

subjektų buvimas menų inkubatoriuje, kur jiems lengvatinėmis sąlygomis išnuomojamos patalpos, 

teikiamos metodinės, techninės, informacinės, konsultacinės paslaugos, organizuojami 

kvalifikacijos kėlimo mokymai; 

7.9. Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo institucija, vienijanti vyresnio ir/ar pensinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus 

nuo 60 metų amžiaus. Trečiojo amžiaus universiteto siekis suteikti galimybę vyresnio, pensinio 

amžiaus žmonėms dar daug metų išlikti aktyvia visuomenės dalimi ir turėti galimybę džiaugtis 

šviesia senatve, kad pagyvenę žmonės, dažniausiai jau tapę pensininkais, turintys nemažai laisvo 

laiko, galėtų skirti jį studijoms, tobulėjimui, savo jaunystės siekių ir svajonių įgyvendinimui. 2016 

m. TAU veikloje dalyvavo 40 studentų;  

7.10. Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyrius – viena iš aktyvių darbo 

rinkos politikos priemonių, kurias vykdo darbo birža, yra profesinis mokymas. Jo pagrindinis tikslas 

– padėti bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams įgyti ar 

tobulinti kompetencijas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, jeigu tai reikalinga 

norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas, pradėti dirbti savarankiškai ar įspėtiems apie atleidimą iš 

darbo darbuotojams pasilikti dirbti jų darbovietėse. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo 

darbingo amžiaus darbuotojai nukreipiami mokytis pas profesinio mokymo teikėjus, kuriuos 

pasirenka pats bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas iš Lietuvos darbo biržos 

interneto svetainėje paskelbtų neformaliojo profesinio mokymo programų sąrašų. Teikiant 

profesinio konsultavimo paslaugą, padedama darbo ieškantiems asmenims įvertinti savo gebėjimus 

ir asmenines savybes. Šiems asmenims pasirenkant tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, jie 

motyvuojami mokytis, dirbti ar dalyvauti socialinės ir profesinės reabilitacijos priemonėse. 2016 m. 

buvo nukreiptas mokytis 141 bedarbis, panaudota 219 782 Eur iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

Profesinio orientavimo paslaugos suteiktos 300 asmenų; 

7.11. Anykščių kultūros centras ugdo vietos bendruomenės kultūros ir meno raiškos 

poreikius, kuria naujas bei tęsia senąsias krašto kultūrines tradicijas, puoselėja regiono etnokultūrą, 

įgyvendina kultūros, edukacinius, sociokultūrinius, sveikatinimo projektus, teikia kitas kultūros 

paslaugas. Esame atvira ir visuomenei bei miesto svečiams žinoma vieta, kur nuolat organizuojami 

meniniai renginiai ir projektų pristatymai, sudaromos sąlygos kasdieniniam bendruomenės narių 

meninės saviraiškos ugdymui ir lavinimui, mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui, 

http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/PASLAUGOSASMENIMS/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosiosSarasas.aspx


kūrybinei edukacijai. Kultūros centre ir jo 13 skyrių veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvų bei 

klubų veikloje pastoviai dalyvauja daugiau nei 500 suaugusiųjų; 

7.12. Anykščių technologijos mokyklos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti 

kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir 

kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. Vykdydama 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, mokykla įgyvendina šiuos 

uždavinius: sudaro sąlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti bei persikvalifikuoti, plėtoja 

bendradarbiavimą su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais, sudaro sąlygas išsiugdyti 

bendrąsias kompetencijas. 2016 m. suteiktos kvalifikacijos 33 suaugusiems asmenims, vykdant 

formaliojo profesinio mokymo programas, panaudota 24 500 Eur iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

Suteiktos kvalifikacijos 98 suaugusiems asmenims, mokant besimokančiųjų lėšomis pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas, 5647 Eur; 

7.13. Anykščių kūrybos ir dailės mokykla organizuoja dailės ugdymo kursą 

suaugusiems. Programa yra vienerių metų, mokoma piešimo ir tapybos pagrindų 4 val. per savaitę. 

Organizuojamos dailės darbų peržiūros, parodos. 2016 m. mokėsi 6 suaugusieji; 

7.14. Anykščių regioninio parko direkcija užtikrina Anykščių regioninio parko 

kraštovaizdžio kompleksų apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, kultūros 

paveldo objektų išsaugojimą, formuoja teigiamą Anykščių regioninio parko įvaizdį, skleidžiant 

informaciją apie regioninį parką, vykdo ekologinį švietimą, propaguojant gamtosaugos idėjas, 

plėtoja bendradarbiavimą su vietos gyventojais, bendruomene, kryptingai vysto gamtosauginį 

švietimą ir ekologinį turizmą. Rengia ir veda gamtos pamokas: „Pažintis su Anykščių regioninio 

parko gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis“, „Pažintis su kvarciniu smėliu. Baltųjų smėlynų 

kraštas“ ir kt.; 

7.15. Anykščių muzikos mokykla ugdo suaugusiųjų asmenų muzikines 

kompetencijas, tenkinant jų saviraiškos poreikius, skatinant kūrybiškumą, puoselėjant kultūrines bei 

dvasines vertybes; 

7.16. Anykščių turizmo informacijos centras vykdydamas savo veiklą, susijusią su 

suaugusiųjų kompetencijų ugdymu, bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslo įstaigomis, turizmo 

informacijos centrais. Rengia turizmo maršrutus ir projektus, organizuoja Anykščių rajono 

edukacines programas ir teikia informaciją turistams; 

7.17. kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai: nevyriausybinės 

organizacijos, laisvieji mokytojai, verslo įmonės. 

 



IV SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Priemonė Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Laukiami rezultatai Vertinimo 

kriterijai 

1. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus  

1.1. Viešinti aktualią 

informaciją apie 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą ir 

tęstinį mokymąsi 

savivaldybės ir kitų 

organizacijų 

internetinėse 

svetainėse, spaudoje 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjai 

nuolat Informacijos 

viešinimas įtrauks 

daugiau suaugusiųjų 

į neformalųjį 

švietimą ir tęstinį 

mokymąsi 

Viešintų 

priemonių 

skaičius 

1.2. Sukurti 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

paslaugas teikiančių 

institucijų partnerystės 

tinklą 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjai 

nuolat Gerins 

bendradarbiavimą, 

vykdomų priemonių 

derinimą, bus 

sudarytos galimybės 

efektyviau spręsti 

problemas 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjų 

sąrašas 

1.3. Sudaryti Anykščių 

rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

koordinacinę darbo 

grupę 

Anykščių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

2018 m.  

II ketv. 

Veikianti darbo 

grupė, svarstanti 

pagrindines 

Anykščių rajono  

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

plėtros perspektyvas 

Pasitarimų ir 

svarstytų 

klausimų 

skaičius 

1.4. Organizuoti 

suaugusiųjų švietimo 

savaitę 

Anykščių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

2018 m.–

2020 m. 

lapkričio 

mėnesiais 

Visuomenės 

informavimas, 

dėmesys suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

aktualijoms 

Dalyvių ir 

priemonių 

skaičius 

2. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą 



veiklose 

2.1. Skirti lėšų 

savivaldybės biudžete 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

programų konkursui 

Savivaldybės 

taryba 

2018–

2020 m. I 

ketvirčiais 

Plėtojamos 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

paslaugos 

Skirtų lėšų suma 

2.2. Organizuoti 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

programų finansavimo 

konkursą 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

2018–

2020 m. I 

ketvirčiais 

Sudarytos 

palankesnės sąlygos 

suaugusiems 

dalyvauti mokymosi 

visą gyvenimą 

veiklose 

Konkursui 

pateiktų bei 

finansuotų 

paraiškų 

skaičius 

 

2.3. Dalintis 

informacija apie 

projektų konkursus ir 

kitus finansavimo 

mechanizmus su 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą ir 

tęstinį mokymąsi 

vykdančiomis 

institucijomis 

Neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą ir tęstinį 

mokymą 

vykdančiosios 

institucijos 

Nuolat Informacija apie 

galimybes pritraukti 

papildomą 

finansavimą didins 

neformalaus 

suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 

paslaugų skaičių, 

įvairovę bei kokybę 

Finansuotų 

priemonių 

skaičius 

3. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal rajono visuomenės poreikį (pagal įstaigų ir 

organizacijų strateginius, veiklos planus, vykdomus projektus ir kt. priemones) 

3.1. Tobulinti 

pedagogų kvalifikaciją, 

ugdyti suaugusiųjų 

bendrąsias, profesines 

ir asmenines 

kompetencijas 

Anykščių 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

2018–

2020 m. 

Patobulins pedagogai 

ir kiti suaugusieji 

bendrąsias, 

profesines ir 

asmenines 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.2. Šviesti gyventojus 

sveikatinimo 

klausimais 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

2018–

2020 m. 

Gyventojai 

patobulins 

kompetencijas 

sveikatos klausimais 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 



3.3. Organizuoti 

edukacines programas, 

sudaryti sąlygas 

savišvietai  

Anykščių rajono 

savivaldybės 

Liudvikos ir 

Stanislovo 

Didžiulių viešoji 

biblioteka 

2018–

2020 m. 

Sustiprės gyventojų 

motyvacija 

savišvietai 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

 

3.4. Didinti profesijų 

pasiūlą, sudaryti 

sąlygas 

persikvalifikuoti 

Anykščių 

technologijos 

mokykla 

2018–

2020 m. 

Įgis profesiją arba 

persikvalifikuos 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.5. Organizuoti 

edukacines programas, 

skatinti kultūrinę 

savišvietą, miesto 

svečių, gyventojų 

užimtumą  

A. Baranausko ir 

A. Vienuolio-

Žukausko 

memorialinis 

muziejus, 

Anykščių menų 

centras 

 

2018–

2020 m. 

Formuojamos 

teigiamos mokymosi 

visą gyvenimą 

nuostatos  

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.6. Konsultuoti verslo 

pradžios klausimais, 

organizuoti renginius 

skatinančius verslumą, 

edukacines programas, 

didinančias gyventojų 

ir miesto svečių 

užimtumą 

Anykščių turizmo 

ir verslo 

informacijos 

centras 

2018–

2020 m. 

Patobulins 

bendrąsias, verslumo, 

pažintines, kultūrines 

kompetencijas 

 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.7. Propaguoti sporto, 

sveikatinimo ir 

nuolatinio fizinio 

aktyvumo naudingumą 

VšĮ „Sveikatos 

oazė“ 

2018–

2020 m. 

Patobulins sportines, 

sveikatinimo, fizinio 

aktyvumo 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.8. Organizuoti 

reziduojančių įvairių 

sričių menininkų 

Anykščių menų 

inkubatorius-

menų studija 

2018–

2020 m. 

Patobulins meninės 

saviraiškos 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 



edukacijas dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.9. Sudaryti sąlygas 

tikslingai praleisti laiką 

per įvairių gebėjimų 

ugdymą 

Anykščių Trečiojo 

amžiaus 

universitetas 

2018–

2020 m. 

Paskatins vyresnio 

amžiaus žmonių 

geresnę socialinę 

integraciją į 

visuomenę, jų 

galimybių 

realizavimą 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.10. Organizuoti 

profesinį mokymą, 

darbinių įgūdžių 

atnaujinimą, siekiant 

asmenų sugrąžinimą į 

darbo rinką 

Utenos teritorinės 

darbo biržos 

Anykščių skyrius 

2018–

2020 m. 

Įgis profesiją arba 

persikvalifikuos 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

 

 

3.11. Skatinti 

savišvietą, kultūrinių, 

meninių kompetencijų 

ugdymą 

Anykščių kultūros 

centras 

2018–

2020 m. 

Gyventojai 

patobulins kultūrines, 

menines 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.12. Didinti profesijų 

pasiūlą ir 

perkvalifikavimo 

galimybes 

Anykščių 

technologijos 

mokykla 

2018–

2020 m. 

Įgis profesiją arba 

persikvalifikuos 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.13. Siūlyti menines 

programas 

suaugusiems  

Anykščių kūrybos 

ir dailės mokykla, 

Anykščių muzikos 

mokykla 

2018–

2020 m. 

Patobulins meninės 

saviraiškos 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

3.14. Įgyvendinti 

gamtos pažinimo 

programas 

Anykščių 

regioninio parko 

direkcija 

2018–

2020 m. 

Patobulins gamtos 

pažinimo, tyrinėjimo, 

kompetencijas 

Įgyvendintų 

priemonių ir 

juose 

dalyvavusių 



žmonių skaičius 

4. Įgyvendintų priemonių stebėsena 

Parengti įgyvendintų 

priemonių ataskaitą, 

naują veiksmų planą 

Anykščių 

švietimo pagalbos 

tarnyba, 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo teikėjai 

2018–

2020 m. 

Ataskaita padės 

įvertinti paslaugų 

poreikį,  pateiktos 

išvados padės 

parengti naują 

veiksmų planą, 

pagerins paslaugų 

ateityje kokybę 

Parengtas naujas 

veiksmų planas 

 

__________________________________________________ 

 


