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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų  rajono savivaldybės metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2020–2023 veiksmų plano (toliau – planas) paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Širvintų 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 Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų 

tyrimo OECD PIAAC duomenimis. 

3. Planas atitinka Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio plano 2 strateginį 

tikslą – užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas mokymuisi visą gyvenimą. 

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

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme bei kituose teisės aktuose. 

 

II. VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Plano tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, skatinti 

Savivaldybės  suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimą. 

6. Plano uždaviniai: 

6.1. tenkinti įvairių Savivaldybės suaugusiųjų gyventojų grupių neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi poreikius; 

6.2. didinti informacijos apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi 

galimybes prieinamumą; 

6.3. tobulinti suaugusiųjų švietėjų profesines ir bendrąsias kompetencijas, stiprinti 

suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą.  

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

7. Planas įgyvendinamas pagal priede pateiktas priemones. 

8. Planas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos 

finansinės paramos, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. 

 

IV. NUMATOMI REZULTATAI 

 

9. Bus stiprinamas Savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų 

bendradarbiavimas, tenkinant rajono suaugusiųjų švietimo poreikius, optimaliai naudojant turimus 

finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 

 

 



Širvintų rajono savivaldybės  

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2020–2023 veiksmų plano 

priedas 

 

1 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2023 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

1. UŽDAVINYS: TENKINTI ĮVAIRIŲ SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIUS 

Priemonė Vykdymo laikas Finansavimo šaltiniai Atsakingi vykdytojai 

Tenkinti įvairių savivaldybės 

suaugusiųjų gyventojų grupių 

neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi poreikius. 

Kasmet Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

ES projektų lėšos. 

Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centras, 

Širvintų r. savivaldybės Igno 

Šeiniaus viešoji biblioteka, 

Užimtumo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Širvintų skyrius 

 

Įgyvendinti neformaliojo švietimo 

programas, skirtas suaugusiųjų 

saviraiškos galimybėms skatinti, 

meninei kompetencijai, profesinei ir 

asmeninei kompetencijai ugdyti, 

sveikatingumui stiprinti. 

Kasmet  Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

Dalyvio mokestis. 

Širvintų meno mokykla, 

Širvintų r. savivaldybės Igno 

Šeiniaus viešoji biblioteka, 

Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras, 

Širvintų neįgaliųjų draugija 

Tenkinti Širvintų meno mokyklos 

Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojų mokymosi poreikius. 

Kasmet Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

 

Širvintų meno mokykla 

Organizuoti praktinius mokymus,  

informacinius renginius, tiesiogiai 

susijusius su vietos projektų rengimu 

ir įgyvendinimu pagal Širvintų rajono 

Pagal poreikį Širvintų rajono vietos veiklos 

grupės strategijos įgyvendinimui 

skirtos  EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto 

lėšos. 

Širvintų rajono vietos veiklos 

grupė 
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vietos veiklos grupės 2015–2020 metų 

vietos plėtros strategiją.   

2.  UŽDAVINYS: DIDINTI INFORMACIJOS APIE SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 

GALIMYBES PRIEINAMUMĄ 

Paskelbti informaciją apie Širvintų 

rajono suaugusiųjų švietimo paslaugų 

teikėjus Širvintų meno mokyklos 

tinklalapyje. 

Nuolat 

 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

 

Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centras 

Remti suaugusiųjų mokymosi savaitės 

idėją skatinant suaugusiųjų švietimo 

paslaugų teikėjus dalyvauti šios 

savaitės renginiuose. 

Kasmet Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

 

Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centras 

3.  UŽDAVINYS:  TOBULINTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ PROFESINES IR BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS, STIPRINTI 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ BENDRADRABIAVIMĄ. 

Organizuojant susitikimus ir diskusijas 

plėtoti partnerystę tarp Širvintų rajono 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi teikėjų. 

2 kartus per metus Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

 

Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centras 

Rengti suaugusiųjų švietėjų profesinių 

ir bendrųjų kompetencijų programas. 

Pagal poreikį Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjų lėšos. 

Dalyvio mokestis. 

Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centras 

 

 

 


