ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO 2021–2023 METAMS PATVIRTINIMO IR JO
ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO
2021 m. kovo 25 d. Nr. 1-TS-88
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 2021–2023 metams (pridedama).
2. Paskirti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi veiksmų plano 2021–2023 m. įgyvendinimo koordinatoriumi Anykščių švietimo pagalbos
tarnybą.
Šis sprendimas yra skelbiamas Teisės aktų registre.

Meras

Sigutis Obelevičius

PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu
Nr. 1-TS-88
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR
TĘSTINIO MOKYMOSI 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2021–2023 m. veiksmų planas parengtas atsižvelgiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos neformaliojo
suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“ patvirtintos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programos, 9.2 punktą, Anykščių rajono savivaldybės 2021–
2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 2021 m. vasario 18 d. Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. 1-TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos
plano patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės 2019–2025 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą
2018 m. gruodžio mėn. 20 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-337 „Dėl
Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2025 metų plėtros plano patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į
rajono įstaigų, organizacijų teikiamas paslaugas, susijusias su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.
2.
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“
numatytas sumanios visuomenės pažangos rodiklis, atskleidžiantis mokymosi visą gyvenimą lygį
visuomenėje. 2030 m. siekiama, kad pagal šį rodiklį Lietuva užimtų ne žemesnę kaip 17 vietą tarp visų
Europos Sąjungos šalių.
3.
Remiantis Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vykdomo ir Europos
Komisijos remiamo pasaulinio darbo jėgos įgūdžių tyrimo (PIAAC), įvairioms gyventojų grupėms, pagal
jų poreikius, jų gyvenamoje vietovėje turi būti teikiamos mokymosi paslaugos, padedančios atnaujinti
bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus, taikomos lanksčios mokymosi formos bei
prieinamas profesinis mokymasis ar studijos, didinamas kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų),
bendruomenių, sporto ir kitų organizacijų, kurios sukuria kūrybingą ir inovatyvią neformaliojo
suaugusiųjų mokymosi aplinką ir savišvietą, vaidmuo.
4.
Veiksmų plano paskirtis – plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
Anykščių rajono savivaldybėje, sudaryti sąlygas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą. Siekiama tęsti
2018–2020 m. įgyvendintą Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2018–2020 m. veiksmų planą bei kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio
mokymosi sistemą Anykščių rajone.
5.
Veiksmų plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme bei kituose teisės aktuose.
6.
Kuriant veiksmų plano tikslus, uždavinius, priemones dalyvavo Anykščių rajono
neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešoji biblioteka, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejaus, Anykščių
menų centras, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ „Sveikatos oazė“, VšĮ Anykščių menų
inkubatorius-menų studija, Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas, Užimtumo tarnybos prie SADM
Panevėžio KAD Anykščių skyrius, Anykščių kultūros centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo
mokyklos Anykščių filialas, Anykščių meno mokykla, Anykščių regioninio parko direkcija, Anykščių

rajono neįgaliųjų draugija, Anykščių miesto vietos veiklos grupė, Anykščių rajono vietos veiklos grupė,
Anykščių naujų vėjų bendruomenė, Sveikuolių klubas „Anykščių vaivorykštė”, Anykščių jaunimo klubas.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE 2018–2020 M. VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMĄ
7. Anykščių rajono savivaldybės veiksmų planas 2018–2020 m. buvo įgyvendintas pagal
numatytus uždavinius bei priemones:
7.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį buvo vykdoma informacijos sklaida apie neformaliojo
suaugusiųjų švietimo teikėjus.
Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai
nuolat viešino aktualią informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
savivaldybės ir kitų organizacijų interneto svetainėse, spaudoje. Anykščių rajono savivaldybės interneto
svetainėje parengti 8 informaciniai pranešimai, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje
publikuota daugiau kaip 20 informacinių pranešimų.
2018 m. rugsėjo mėnesį buvo įkurta Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo
koordinacinė darbo grupė prie Anykščių švietimo pagalbos tarnybos. Ši grupė sudaryta iš 14 asmenų,
atstovaujančių skirtingus Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi teikėjus. Siekiant gerinti bendradarbiavimą, vykdomų priemonių derinimą, buvo rengiami
koordinacinės grupės pasitarimai (2018 m. – 1 pasitarimas, 2019 m. – 2 pasitarimai, 2020 m. – 1
pasitarimas), pasitarimų metu aptartos veiklos, numatytos veiklų perspektyvos bei sudarytos galimybės
efektyviau spręsti problemas.
Stiprinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų kompetencijas 2018 m.
surengti 2 mokymai: 2 kvalifikacijos tobulinimo programos po 16 val. „Suaugusiųjų neformaliojo
švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“ (14 dalyvių) ir „Suaugusiųjų švietimo
projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai“ (12 dalyvių). Mokymų metu neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai tobulino planavimo bei projektų rengimo kompetencijas.
Siekiant vykdyti visuomenės informavimą ir atkreipti dėmesį į suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi aktualijas Anykščių švietimo pagalbos tarnyba organizavo suaugusiųjų švietimo savaites. 2018
m. lapkričio 19–25 dienomis vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui.
Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai prisidėjo prie šios idėjos ir atvėrė įstaigų duris
suaugusiesiems. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai surengė 6 renginius,
kuriuose dalyvavo 88 rajono suaugusieji. 2019 m. neformalaus suaugusiųjų švietimo tiekėjai buvo
pakviesti dalyvauti suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“, siekiant
skatinti partnerystę bei kolegialaus mokymosi iniciatyvas suorganizuota edukacinė išvyka į Telšių
švietimo centrą bei susitikimas su neformalaus suaugusiųjų švietimo tiekėjais, pasidalinta gerąją darbo
patirtimi rengiant ir įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas. 2020 m. neformalaus suaugusiųjų
švietimo tiekėjai dalyvavo 21-ojoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Susitikime mokytis kartu“.
Atsižvelgiant į leistinas karantino laikotarpiu veiklas, organizuotas virtualus susitikima „Nepažinti
Anykščiai: praeities ženklai dabartyje“. Susitikime dalyvavo 33 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų. Už
renginio organizavimą gautas pažymėjimas iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentės padėka.
7.2. Įgyvendinant antrąjį uždavinį buvo siekiama sudaryti palankesnes finansines sąlygas
suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.
2018–2020 m. buvo skirtos lėšos savivaldybės biudžete neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programų konkursui – kiekvienais metais po 2000 Eurų bei organizuoti neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programų finansavimo konkursai. 2018 m. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba parengė ir
įgyvendino Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programos (priemonė 6.1.2.22) projektą „Kelias į bendradarbiavimą“ veiklas, 100 neformaliojo
suaugusiųjų švietėjų tobulino kompetencijas, vykdant suaugusiųjų švietimą. 2019–2020 m. Anykščių

švietimo pagalbos tarnyba įgyvendino projektą „Tobulėkime kartu“, skirtą suaugusiųjų švietėjų
komunikavimo užsienio (anglų) kalba bei IKT kompetencijoms tobulinti (2019 m. dalyvavo 58 dalyviai;
2020 m. – 60 dalyvių).
2018–2020 m buvo siekiama aktyvinti ir plėtoti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę. Anykščių
švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai buvo pakviesti
dalyvauti Erasmus KA1 – asmenų mobilumas mokymosi tikslais programos skelbiamuose konkursuose.
2019 m. parengtas projektas kartu su Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka ir Anykščių
turizmo ir verslo informacijos centru bei gautas finansavimas (11 494 Eurai) Erasmus + programos
projektui „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“ (Nr.
2019-1-LT01-KA104-060420). Šių institucijų darbuotojai tobulina kritinio mąstymo ir socialinių medijų
raštingumo kompetencijas. Šių kompetencijų plėtojimui pasirinkti kursai Italijoje ir Ispanijoje. 2020 m.
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba inicijavo Erasmus KA1 – asmenų mobilumas mokymosi tikslais
projekto parengimą. Prieš rengiant projektą įvyko koordinacinės grupės pasitarimas, kurio metu buvo
pristatyta projekto idėja – suaugusiųjų švietėjų kūrybiškumo kompetencijų plėtojimas, vykdant socialiai
pažeidžiamų asmenų suaugusiųjų švietimą. Motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų švietimo personalo
mobilumo veiklose pareiškė 2 Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi teikėjai: Anykščių kūrybos ir dailės mokykla ir Anykščių menų inkubatorius-menų
studija. Išgryninus projekto idėją pateiktas projektas „Kūrybiškumo laboratorija suaugusiųjų švietėjui“ bei
gauta dotacija (11 562 Eurai) veiklų įgyvendinimui. Dėl COVID-19 situacijos šių projektų veiklų
įgyvendintas nukeltas 2021–2023 metų laikotarpiui.
7.3. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį buvo skatinama mokymosi visą gyvenimą įvairovė
pagal rajono visuomenės poreikį (pagal įstaigų ir organizacijų strateginius, veiklos planus,
vykdomus projektus ir kt. priemones).
7.3.1. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba sudarė sąlygas Anykščių rajono besimokantiems
įgyti kompetencijas, tenkinant kvalifikacijos tobulinimo, savišvietos poreikius, teikia psichologinę,
socialinę, specialiąją pedagoginę pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms. Tarnyba organizavo
kvalifikacijos tobulinimo renginius, skirtus įvairių tikslinių grupių atstovams: asmenims, atsakingiems
darbų saugą, valstybės tarnautojams, ilgalaikiams bedarbiams, savanoriams ir kt.
7.3.2. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla apima sveikatos
mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir
nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą. Biuras įgyvendino sveikatos
stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, darbuotojų
kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo programą; sveikos gyvensenos elgsenos pagrindų
formavimo stovyklas suaugusiems, savižudybių prevencijos, pirmos pagalbos, fizinio aktyvumo
mokymus ir kt.
7.3.3. 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. Išskirtinį dėmesį biblioteka skyrė savivaldybės
gyventojų skaitmeninio raštingumo ir socialinių gebėjimų ugdymui. Vykdytos programos ir priemonės:
prisijungusi Lietuva „Senjorų dienos internete“: E sveikata, laisvalaikio informacija internete, E pirkiniai,
E paslaugos, E saugumas, bendravimas internetu, kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymas,
gyventojų mokymas ir konsultavimas (projektas „Bibliotekos pažangai“).
7.3.4. Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialo veiklos tikslas – padėti
asmeniui įgyti profesines kvalifikacijas ir tobulinti profesines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį
mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje
darbo rinkoje. Vykdytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos: motorinių
transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų kvalifikacijai įgyti, ūkininkavimo, traktorių vairuotojų,
suvirintojo elektra ir kt. programos.
7.3.5. Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
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. Rengtos 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“.
7.3.6. 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 kasmet rengė profesionalaus meno parodas (iš
didžiųjų Lietuvos muziejų bei garsiausių menininkų). Organizuojant parodas Anykščių savivaldybės
gyventojams sudaromos galimybės kultūriniam švietimui. Taip pat vykdytos kultūrinės edukacijos
programos: „Angelų burtai“, Menininkų kiemelis, Ebru ir kt.
7.3.7. Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras vykdydamas savo veiklą, susijusią su
suaugusiųjų kompetencijų ugdymu, bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslo įstaigomis, turizmo
informacijos centrais. Vykdytos programos skirtos bendrųjų kompetencijų ugdymui: iniciatyvumui ir
verslumui, bendravimo gimtąja kalba, skaitmeninio raštingumo, socialiniams ir pilietiniams gebėjimams.
7.3.8. VšĮ „Sveikatos oazės“ 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. Vykdytos programos, kurios skirtos patobulinti sveikatinimo ir fizinio aktyvumo
kompetencijas: baseino prižiūrėtojo-gelbėtojo mokymų programa, surengtos šeimos estafečių plaukimo
varžybos ir kt.
7.3.9. 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. Rengiamos
edukacinės programos, mokymai, parengtas darbo su žmonėmis su negalia vadovas „Padarykime tai
kartu“ ir kitos iniciatyvos.
7.3.10. 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. Vykdytos įvairios savišvietos programos, edukacinės – pažintinės išvykos.
7.3.11. Užimtumo tarnybos prie SADM Panevėžio KAD Anykščių skyrius – viena iš aktyvių
darbo rinkos politikos priemonių, kurias vykdo darbo birža, yra profesinis mokymas, pameistrystė,
neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Skyrius organizavo C ir CE
kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programas, apskaitininko, slaugytojo padėjėjo,
medkirčio ir kt.
7.3.12. Anykščių kultūros centras vykdo neformalaus suaugusiųjų švietimo programas, kurių
metu ugdomos meninės, edukacinės, švietėjiško – kultūrinio, pažintinio pobūdžio kompetencijos.
Programų dalyviai gilino organizacinius, darbo, savanorystės, profesionalaus meno, edukacinius įgūdžius.
Bendruomenių nariai kėlė bendradarbiavimo kompetencijas tarp skirtingų socialinių sluoksnių bei
poreikių narių, gilino bendruosius meninius gebėjimus, kuriuos galėtų kryptingai pritaikyti savo
asmeniniame gyvenime. Vykdyta programa „Bendrystės sodai“, surengti meniniai – kūrybiniai vakarai,
akcija „Palikta kava“, skirta Anykščių rajono bendruomenių nariams, turintiems negalią, edukacinių
teatro kūrybinių dirbtuvių ciklas, skirtas vidutinio amžiaus žmonėms ir senjorams bei kt.
7.3.13. Anykščių meno mokykla sudaro galimybes suaugusiųjų meninių, kūrybinių,
bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijų plėtojimui. Vykdomas neformalus suaugusiųjų ugdymas:
dailė /piešimas, tapyba/, įgyvendintas socialinis projektas „Atsigręžk“ – koncertai senelių globos
įstaigose, tarptautinis projektas konkursas „Muzikinė akvarelė“, skirtas žiūrovams, mėgstantiems
klasikinę muziką.

7.3.14. 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, vykdo gamtosauginį
švietimą per vertybių pažinimą, propaguojama kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros
vertybių apsaugos svarba, skatinamas pažintinis turizmas. Taip pat propaguojamas ir remiamas krašto
materialius ir dvasinis kultūros paveldas, jo apsauga, tradicinė gyvensena. Kartu su švietimo įstaigomis
rengiamos ir vykdomos jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos gamtos ir kultūros paveldo apsaugos
srityse ir kt. Parko direkcija rengia ekskursijas, gamtos pamokas, paskaitas, pažintinius žygius (pėsčiųjų,
dviračių, valtimis), renginius (gamtine tematika), talkas. Taip pat organizuoja edukacines priemones:
ekskursijas, susipažįstant su Anykščių regioninio parko gamtinėmis bei kultūrinėmis vertybėmis, pėsčiųjų
žygį „Literatūrinė gamta“, dviračių žygį „Variaus upelio perlai ARP“, renginius: „Šeimos diena Medžių
Lajų take“, „Naktigonė“, „Šikšnosparnių naktis“ ir kt.
7.3.15. Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjų 2018–2020 m. vykdytų programų / priemonių ir jose dalyvavusių dalyvių skaičius pateiktas 1
lentelėje.
Vykdytos programos
1 lentelė. Vykdytos programos/priemonės 2018–2020 m.

Eil.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Nr.
Neformaliojo

Įgyvendintų

Programose/

Įgyvendintų

Programose/

Įgyvendintų

Programose/

suaugusiųjų

programų/

priemonėse

programų/

priemonėse

programų/

priemonėse

priemonių

dalyvavusių

priemonių

dalyvavusių

priemonių

dalyvavusių

skaičius

asmenų

skaičius

asmenų

skaičius

asmenų

švietimo

ir

tęstinio

skaičius

mokymosi

skaičius

skaičius

teikėjas

1.

2.

3.

4.

5.

Anykščių
švietimo
pagalbos
tarnyba
Anykščių
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuras
Anykščių
rajono
savivaldybės
Liudvikos ir
Stanislovo
Didžiulių
viešoji
biblioteka
Alantos
technologijo
s ir verslo
mokyklos
Anykščių
filialas
Anykščių A.
Baranausko
ir
A.
VienuolioŽukausko
memorialinis

28

533

28

459

21

336

9

6278

15

5331

16

2624

3

1138

2

1842

2

1700

7

178

9

159

1

4

129

3552

124

3209

60

991

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

muziejus
Anykščių
menų
centras
Anykščių
turizmo
ir
verslo
informacinis
centras
VšĮ
„Sveikatos
oazė“
Anykščių
menų
inkubatorius
-menų
studija
Anykščių
trečiojo
amžiaus
universitetas
Užimtumo
tarnybos prie
SAMD
Panevėžio
KAD
Anykščių
skyrius
Anykščių
kultūros
centras
Anykščių
kūrybos ir
dailės
mokykla
Anykščių
regioninio
parko
direkcija
Anykščių
muzikos
mokykla

2

29

5

270

4

160

7

163

7

131

5

110

2

52

1

42

1

24

40

200

58

320

50

200

28

800

32

750

18

260

3

115

3

74

3

47

17

1150

18

1200

17

1120

3

7

4

9

1

16

7

300

10

550

4

100

2

80

4

112

3

400

2018–2020 m. 15 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų surengė
833 įvairaus pobūdžio renginius bei priemones bei sudarė galimybes 6101 Anykščių rajono savivaldybės
gyventojams tobulinti kultūrinius, meninius, sveikatinimo, persikvalifikavimo, savišvietos ir kitus
gebėjimus.
III SKYRIUS
8. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų veiklą lemia išoriniai ir
vidiniai aplinkos veiksniai.
SSGG ANALIZĖ (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)
Stiprybės
Silpnybės

 Išvystytas neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymo tiekėjų
tinklas;
 įvairių kultūros įstaigų (muziejų,
bibliotekų), bendruomenių, sporto ir
kitų
organizacijų,
teikiančių
neformaliojo suaugusiųjų mokymosi
programų gausa rajone;
 Anykščių
rajono
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo koordinacinės
darbo grupės veikla;
 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio
mokymosi
teikėjų
bendradarbiavimas
ir
socialinė
partnerystė, rengiant ir įgyvendinant
projektus;
 koordinatoriaus vadybinė ir metodinė
patirtis, suaugusiųjų švietimo srityje.






Galimybės
naujų Anykščių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi teikėjų įtraukimas į
veiklas;
reguliariai
atlikti
suaugusiųjų
mokymosi poreikių tyrimus;
informacinės platformos sukūrimas
apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymo programas rajone;
didinti kultūros įstaigų (muziejų,
bibliotekų), bendruomenių, sporto ir
kitų organizacijų, kurios sukuria
kūrybingą ir inovatyvią neformaliojo
suaugusiųjų mokymosi ir savišvietą,
vaidmenį.

 programų, remiantis Anykščių rajono
savivaldybės gyventojų mokymosi
poreikiais, inicijavimas ir vykdymas;
 suaugusiųjų
mokymosi
poreikiai
netiriami
ir
nežinomas
realus
suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir
tęstinio mokymo rajone poreikis –
nevykdomos apklausos, tyrimai;
 nepakankamas
Anykščių
rajono
savivaldybės skiriamas finansavimas
suaugusiųjų tęstiniam mokymui;
 informacija apie Anykščių rajone
vykdomą suaugusiųjų švietimą ir tęstinį
mokymą
pateikiama
įvairiuose
šaltiniuose, nėra vienos vietos, kurioje
būtų randama visa aktuali informacija;
 nėra
etatinio
koordinatoriaus
pareigybės.
Grėsmės
 švietimo paslaugų teikėjų gausa ir
konkurencija;
 nepakankamas finansavimas
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymo veiklų plėtrai.

IV SKYRIUS
2021-2023 VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
9. Veiksmų plano tikslas – plėtoti ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir
darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
10. Uždaviniai:
10.1. Didinti informacijos gyventojams apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
prieinamumą.
10.2. Efektyvinti Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
procesų koordinavimą.
10.3. Plėtoti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi teikėjų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę.
10.4. Inicijuoti ir įgyvendinti įvairių savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio
neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi priemones.

V SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS
11. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.
12. Veiksmų planą koordinuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.
13. Veiksmų planą įgyvendina numatytos įstaigos ir organizacijos:
13.1. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
13.2. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
13.3. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejaus
13.4. Anykščių menų centras
13.5. Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras
13.6. VšĮ „Sveikatos oazė“
13.7. VšĮ Anykščių menų inkubatorius-menų studija
13.8. Asociacija Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas
13.9. Užimtumo tarnybos prie SADM Panevėžio KAD Anykščių skyrius
13.10. Anykščių kultūros centras
13.11. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialas
13.12. Anykščių meno mokykla
13.13. Anykščių regioninio parko direkcija
13.14. Asociacija Anykščių rajono neįgaliųjų draugija
13.15. Asociacija Anykščių miesto vietos veiklos grupė
13.16. Asociacija Anykščių rajono vietos veiklos grupė
13.17. Asociacija Anykščių naujų vėjų bendruomenė
13.18. Asociacija Sveikuolių klubas „Anykščių vaivorykštė”
13.19. Asociacija Anykščių jaunimo klubas
14. Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai skelbiami Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
interneto svetainėje https://anyksciuspt.lt/ ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje
https://www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sritys/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/195

15. Veiksmų plano įgyvendinimas pateikiamas priemonių lentelėje:
1. UŽDAVINYS: Didinti informacijos gyventojams apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi prieinamumą
Priemonė
1.1. Informacijos apie neformalųjį
suaugusiųjų švietimą viešinimas (interneto
svetainėje, spaudoje)

Atsakingi
vykdytojai
Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

1.2. Anykščių rajono bendruomenės
informavimas apie suaugusiųjų mokymosi
galimybes: organizacijose, seniūnijose,
švietimo įstaigose, užimtumo tarnyboje ir kt.
1.3. Dalytis informacija apie projektų
konkursus ir kitus finansavimo mechanizmus
su neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį
mokymąsi vykdančiomis institucijomis.

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Priemonė

Atsakingi
vykdytojai
Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba

Vykdymo laikas
2021–2023 m.

Nuolat

Laukiami rezultatai
Parengta informacija apie
neformalųjį suaugusiųjų švietimą
ir tęstinį mokymą vykdančias
institucijas ir jų teikiamas
paslaugas savivaldybės
gyventojams didins įsitraukimo ir
dalyvavimo galimybes.
Informacijos pristatymas įtrauks
daugiau suaugusiųjų į neformalųjį
švietimą ir tęstinį mokymąsi.
Pasidalijimas sėkmės istorijomis.
Informacija apie galimybes
pritraukti papildomą finansavimą
didins neformalaus suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
paslaugų skaičių, įvairovę bei
kokybę.

Vertinimo kriterijai
Viešintų priemonių
skaičius

Parengtų informacinių
pranešimų
skaičius

Anykščių švietimo
Esant
Parengtų projektų
pagalbos tarnyba,
kvietimams teikti
skaičius
neformalųjį
paraiškas, nuolat.
suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį
mokymą
vykdančiosios
institucijos
2. UŽDAVINYS: Efektyvinti Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi procesų
koordinavimą.

2.1. Sudaryti Anykščių rajono neformaliojo
suaugusiųjų švietimo koordinacinę darbo
grupę

Vykdymo laikas
2021 m.
II ketvirtis

Laukiami rezultatai
Veikianti darbo grupė, svarstanti
Pasitarimų ir svarstytų
pagrindines Anykščių rajono
klausimų
neformaliojo suaugusiųjų švietimo skaičius
plėtros perspektyvas

2.2. Organizuoti pasitarimus, diskusijas su
socialiniais partneriais, verslo atstovais bei
institucijomis, vykdančiomis neformalų
suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą

2.3. Atlikti suaugusiųjų neformalaus švietimo
ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimą
Anykščių rajono savivaldybėje.

Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
neformalųjį
suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį
mokymą
vykdančiosios
institucijos

2021–2023 m.

Pasitarimai, diskusijos gerins
bendradarbiavimą, vykdomų
priemonių derinimą, atskleis
aktualius dalykus, bus sudarytos
galimybės efektyviau spręsti
problemas.

Anykščių švietimo
2021 m.
Nustatyti Anykščių rajono
pagalbos tarnyba,
suaugusiųjų neformalaus švietimo
neformalųjį
ir tęstinio mokymosi poreikiai
suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį
mokymą
vykdančiosios
institucijos
3. UŽDAVINYS: Plėtoti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų
bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę.
Priemonė
Atsakingi
Vykdymo laikas
Laukiami rezultatai
vykdytojai
3.1. Organizuoti suaugusiųjų švietimo savaitę Anykščių švietimo
2021–2023 m.
Visuomenės informavimas,
pagalbos tarnyba
lapkričio mėn.
dėmesys suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi aktualijoms.
3.2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
Savivaldybės
2021–2023 m.
Sudarytos palankesnės sąlygos
tęstinio mokymosi programų finansavimo ir
administracijos
I ketvirtis
suaugusiems dalyvauti mokymosi
atrankos konkurso Anykščių rajone
Švietimo skyrius
visą gyvenimą veiklose.
organizavimas
3.3. Erasmus +KA1 projektas „Kritinio
Anykščių švietimo
2021–2022 m.
Inovatyvių socialinių medijų
mąstymo bei medijų raštingumo
pagalbos tarnyba,
panaudojimo suaugusiųjų
kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“
Anykščių rajono
mokyme bei kritinio mąstymo
veiklų įgyvendinimas
savivaldybės
kompetencijų tobulinimas.
Liudvikos ir
Stanislovo Didžiulių

Dalyvių ir priemonių
skaičius

Atliktas tyrimas

Dalyvių ir priemonių
skaičius
Konkursui pateiktų bei
finansuotų paraiškų
skaičius
Dalyvių ir priemonių
skaičius

3.4. Erasmus+ KA1 projektas „Kūrybiškumo
laboratorija suaugusiųjų švietėjui“ veiklų
įgyvendinimas

3.5. Erasmus+ KA2 projektas „Muzika, šokis,
multimedia“ veiklų įgyvendinimas

3.6. Projektas „Būk verslus“, finansuojamas
Europos socialinio fondo pagal 2014-2020
metų ES fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas”.
3.7. Projektas „Smulkaus ir vidutinio verslo
plėtra Anykščių mieste per gyventojų
verslumo skatinimą“, finansuojamas iš
Europos Sanglaudos fondo

viešoji biblioteka,
Anykščių turizmo ir
verslo informacijos
centras
Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
Anykščių meno
mokykla,
Anykščių menų
inkubatorius-menų
studija
Anykščių švietimo
pagalbos tarnyba,
Anykščių meno
mokykla,
Kultūros centras,
Anykščių menų
centras

Asociacija
Anykščių jaunimo
klubas,
Anykščių turizmo ir
verslo informacijos
centras

2021–2023 m.

Kūrybiškumo kompetencijų
tobulinimas, organizuojant
suaugusiųjų neformalaus švietimo
ir tęstinio mokymosi veiklas.

Dalyvių ir priemonių
skaičius

2021–2023 m.

Suaugusiųjų švietėjai dalinsis
gerąja patirtimi skatinant pozityvų
požiūrį į pokyčius ir iššūkius,
įsitraukimą į mokymosi visą
gyvenimą veiklas: pasitikėjimo
ugdymo, socialinės įtraukties per
šiuolaikinio šokio, interaktyvios
muzikos ir multimedijos
dirbtuves.
Anykščių miesto gyventojų
pradėti verslą, suteikiant jiems
konsultacinę pagalbą bei
neformalius mokymus esminėmis
verslo kūrimo/vystymo temomis,
skatinimas.

Dalyvių ir priemonių
skaičius

Projekto įgyvendinimo metu
siekiama paskatinti jaunus verslo
subjektus kurti ir išlaikyti 5
kompiuterizuotas darbo vietas (3
fotografams, 1 buhalteriui ir 1
grafikos dizaineriui), profesionalią
fotostudiją ir 3 automechanikos

Dalyvių ir priemonių
skaičius

2020–2022 m.

Anykščių naujų vėjų 2020–2022 m.
bendruomenė,
Anykščių turizmo ir
verslo informacijos
centras,
Alantos
technologijos ir

Dalyvių ir priemonių
skaičius

verslo mokyklos
Anykščių filialas

dirbtuves, kurios yra lokalizuotos
Alantos technologijų mokykloje.
Taip pat projekto dalyviams viso
projekto įgyvendinimo metu bus
teikiamos konsultacijos ir
organizuojami mokymai verslo
pradžios ir plėtros klausimais.
4. UŽDAVINYS: Inicijuoti ir įgyvendinti įvairių savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio neformalaus
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi priemones.
4.1. Bendrųjų kompetencijų ugdymo
Anykščių švietimo
2021–2023 m.
Patobulins suaugusieji bendrąsias,
programų (sveikos gyvensenos, finansinio
pagalbos tarnyba
profesinės ir asmeninės
raštingumo, IT raštingumo, gebėjimo
kompetencijos.
mokytis, pilietiškumo, užsienio kalbų ir kt.)
rengimas ir įgyvendinimas
4.2. Suaugusiųjų skatinimas mokytis visą
Anykščių švietimo
2021–2023 m.
Patenkinti tėvų (globėjų)
gyvenimą kuriant ir formuojant pozityvios
pagalbos tarnyba
savišvietos poreikiai
tėvystės įgūdžius bei kitus socialinius
įgūdžius (pozityvios tėvystės mokymai,
bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
tėvams
4.3. Neformaliojo švietimo programų, skirtų
Anykščių švietimo
2021–2023 m.
Patenkinti tam tikrų gyventojų
savižudybių prevencijai ir psichologinių žinių pagalbos tarnyba,
interesų grupių savišvietos ir
plėtojimui, rengimas ir įgyvendinimas
Anykščių rajono
užimtumo poreikiai
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
4.4. Anykščių rajono savivaldybės
Anykščių rajono
2021–2023 m.
Gyventojai gaus žinių ir mokymų
visuomenės sveikatos biuras (gyventojų
savivaldybės
sveikatos stiprinimo klausimais ir
sveikatinimas, švietimas, sveikatos
visuomenės
sveikatos prevencija.
stiprinimo prevencinės programos)
sveikatos biuras
4.5. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos Anykščių rajono
2021–2023 m.
Sustiprės gyventojų motyvacija
ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
savivaldybės
savišvietai
(gyventojų informacinis aprūpinimas,
Liudvikos ir
edukacinės programos, savišvieta)
Stanislovo Didžiulių

Įgyvendintų priemonių
ir juose dalyvavusių
žmonių skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir juose dalyvavusių
žmonių skaičius

Įgyvendintų priemonių
ir juose dalyvavusių
žmonių skaičius

Įgyvendintų priemonių
ir juose dalyvavusių
žmonių skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir juose dalyvavusių
žmonių skaičius

4.6. Alantos technologijos ir verslo mokyklos
Anykščių filialas (profesijos įgijimas ir
perkvalifikavimas)

viešoji biblioteka
Alantos
technologijos ir
verslo mokyklos
Anykščių filialas

4.7. Anykščių A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis muziejus
(edukacinės programos, kultūrinė savišvieta,
gyventojų ir miesto svečių užimtumas)

A. Baranausko ir A. 2021–2023 m.
Vienuolio-Žukausko
memorialinis
muziejus

4.8 Anykščių menų centras (edukacinės
programos, kultūrinė savišvieta, gyventojų ir
miesto svečių užimtumas)

Anykščių menų
centras

2021–2023 m.

4.9. Anykščių turizmo ir verslo informacijos
centras (edukacinės programos, konsultacijos
verslo pradžios klausimais, verslumo
skatinimo renginiai: seminarai, mokymai,
kursai)

Anykščių turizmo ir
verslo informacijos
centras

2021–2023 m.

4.10. VšĮ „Sveikatos oazė“ (sporto,
sveikatinimo ir nuolatinio fizinio aktyvumo
propagavimas)

VšĮ „Sveikatos
oazė“

2021–2023 m.

4.11.Anykščių menų inkubatorius-menų
studija (visuomenės kūrybiškumo skatinimo
veiklos; reziduojančių menininkų kūrybinio
verslumo ugdymo veiklos; motyvacinės
metodikos skirtos motyvuoti atskirtį
patiriančias grupes dalyvauti švietimo,
socialiniuose ir ekonominiuose procesuose)

Anykščių menų
inkubatorius-menų
studija

2021–2023 m.

2021–2023 m.

Įgis profesiją arba persikvalifikuos Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Formuojamos teigiamos
Įgyvendintų priemonių
mokymosi visą gyvenimą
ir
nuostatos
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Formuojamos teigiamos
Įgyvendintų priemonių
mokymosi visą gyvenimą
ir
nuostatos
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Patobulins bendrąsias ir
Įgyvendintų priemonių
profesines, verslumo
ir
kompetencijas. Tam tikros
juose dalyvavusių
gyventojų grupės, miesto svečiai
žmonių
patenkins savišvietos ir užimtumo skaičius
poreikius.
Patobulins sportines,
Įgyvendintų priemonių
sveikatinimo, fizinio aktyvumo
ir
kompetencijas.
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Patobulins meninės saviraiškos
Įgyvendintų priemonių
kompetencijas.
ir
Gerės menininkų kūrybinio
juose dalyvavusių
verslumo kompetencijos.
žmonių
Gerės gyvenimo kokybė
skaičius
nedirbančių asmenų, gyvenančių
nutolusiose kaimiškose

4.12. Anykščių trečiojo amžiaus universitetas
(sudaryti sąlygas tikslingai praleisti laiką per
įvairių gebėjimų ugdymą)

Anykščių trečiojo
amžiaus
universitetas

2021–2023 m.

4.13 Užimtumo tarnyba Panevėžio KAD
Anykščių skyrius (profesinis mokymas,
grįžimas į darbo rinką, darbinių įgūdžių
atnaujinimas)

Užimtumo tarnyba
Panevėžio KAD
Anykščių skyrius

2021–2023 m.

4.14. Bendradarbiaujant visų sričių įstaigoms,
siekti daugiau suaugusių bendruomenių narių
įtraukti į edukacines programas, mokymus,
ugdant menines kompetencijas ir įgūdžius,
kuriuos galėtų naudoti savo kasdieniniame
gyvenime

Anykščių kultūros
centras

4.15. Anykščių meno mokykla (meninių
programų įgyvendinimas)

Anykščių kūrybos ir
dailės mokykla

4.16. Anykščių regioninio parko direkcija
(gamtos bei kultūros vertybių pažinimo
programų įgyvendinimas)

Anykščių regioninio
parko direkcija

bendruomenėse.
Paskatins vyresnio amžiaus
žmonių geresnę socialinę
integraciją į visuomenę, jų
galimybių realizavimą.

Įgis profesiją arba
persikvalifikuos.
Įdarbinimas pagal pameistrystės
darbo sutartį, kai profesinis
mokymas vykdomas pas darbdavį,
kuris su asmeniu sudaro
pameistrystės darbo sutartį.
Tiesioginiame darbe,
savanoriškoje veikloje,
neformalaus mokymo kursuose,
stažuotėse ar kitu neformaliu ar
savišvietos būdu įgytų
kompetenciją pripažinimas.
Teikti paraiškas
Pritraukti papildomą finansavimą
Lietuvos kultūros ir suteikti asmenims edukacinių
tarybai, sričiai
žinių bei galimybę jas panaudoti
edukacinių
kasdieniame gyvenime.
programų
vykdymas 2021–
2023 m.
2021–2023 m.
Patobulins meninės saviraiškos
kompetencijas.

2021–2023 m.

Patobulins gamtos bei kultūros
vertybių pažinimo, tyrinėjimo,
kompetencijas. Skatins pažintinį

Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius

Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių

4.17. Anykščių rajono vietos veiklos grupė
(gyventojų verslumo skatinimas, socialinės
programos).

Anykščių rajono
vietos veiklos grupė

2021–2023 m.

4.18. Anykščių miesto vietos veiklos grupė
(gyventojų verslumo skatinimas, socialinės
programos)

Anykščių rajono
kaimiškosios
bendruomenės

2021–2023 m.

4.19. Anykščių rajono neįgaliųjų draugija
(gyventojų užimtumo didinimas, socialinės
programos)

Anykščių rajono
neįgaliųjų draugija

2021–2023 m.

4.20. Anykščių naujų vėjų bendruomenė
(gyventojų verslumo skatinimas, užimtumo
didinimas)

Anykščių naujų vėjų 2021–2023 m.
bendruomenė

4.21. Sveikuolių klubas „Anykščių
vaivorykštė” (sveikos gyvensenos programos,
gyventojų užimtumo didinimas)

Anykščių naujų vėjų 2021–2023 m.
bendruomenė

4.22. Anykščių jaunimo klubas (gyventojų
verslumo skatinimas, finansinio raštingumo,
savišvieta, gyventojų užimtumo didinimas)

Anykščių jaunimo
klubas

2021–2023 m.

turizmą, formuos sveikos
gyvensenos įgūdžius.
Patobulins bendrąsias ir
profesines, verslumo
kompetencijas. Tam tikros
gyventojų grupės, miesto svečiai
patenkins savišvietos ir užimtumo
poreikius.
Patobulins bendrąsias ir
profesines, verslumo
kompetencijas. Tam tikros
gyventojų grupės, miesto svečiai
patenkins savišvietos ir užimtumo
poreikius.
Patenkinti tam tikrų gyventojų
interesų grupių savišvietos ir
užimtumo poreikiai, patobulintos
socialinės kompetencijos.
Patenkinti tam tikrų gyventojų
interesų grupių savišvietos ir
užimtumo poreikiai, patobulintos
bendrosios, socialinės
kompetencijos.
Patobulins sportines,
sveikatinimo, fizinio aktyvumo
kompetencijas, komunikacines
kompetencijas. Patenkins
gyventojų užimtumo poreikius.
Pilnas verslo aplinkai reikalingų
žinių suteikimas / patobulinimas,
socialinės integracijos bei
užimtumo patenkinimas, skirtingų
amžiaus grupių bendradarbiavimo

žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius
Įgyvendintų priemonių
ir
juose dalyvavusių
žmonių
skaičius

skatinimas.
PRITARTA:
Anykščių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo
koordinacinės grupės 2021-03-04 posėdžio protokolu Nr. 1.
__________________________________

