
PATVIRTINTA 
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MOLĖTŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI 2022–2024 METAIS VEIKSMŲ PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Molėtų   rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–

2024 metais veiksmų plano paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą (toliau – NSŠ) 

sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Molėtų rajono savivaldybėje. 

 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“, Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“ bei Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo OECD PIAAC duomenimis, 

Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2022 – 2024 metams, patvirtintu Molėtų rajono 

savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 

strateginio veiklos plano 2022–2024 metams patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

3. Plano tikslas – plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemos paslaugas Molėtų rajone, skatinant 

suaugusiųjų nuolatinį mokymąsi. 

4. Uždaviniai plano tikslui pasiekti: 

4.1. Sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas 

mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

4.2. Remti informacinės sklaidos, skatinančios mokytis visą gyvenimą, iniciatyvas. 

4.3. Stebėti ir vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęsinio mokymosi veiklos 

įgyvendinimo priemones, stiprinti NSŠ teikėjų bendradarbiavimą. 
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III  SKYRIUS 

PLANO ĮGYVENDINIMAS 

5. Planas įgyvendinamas pagal 9 punkto lentelėje pateiktas priemones. 

6. Veiksmų planą koordinuoja Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba. 

7. Veiksmų planą  įgyvendina šios įstaigos: 

7.1. VšĮ Aukštaitijos profesinio rengimo centras; 

7.2. Molėtų krašto muziejus; 

7.3. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba; 

7.4. Molėtų kultūros centras; 

7.5. Molėtų viešoji biblioteka; 

7.6. Molėtų menų mokykla; 

7.7. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“; 

7.8. Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

7.9. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Molėtų skyrius (toliau – Užimtumo tarnybos Molėtų skyrius); 

7.10. VšĮ  universalus daugiafunkcis centras „ Kaimynystės namai“; 

7.11. VšĮ „Bendrystės centras“; 

7.12. Kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai. 

8. Planas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos 

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

9. Veiksmų plano priemonių lentelė: 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikotarpis Laukiami 

rezultatai 

Vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

1. Sudaryti sąlygas 

suaugusiųjų 

bendrosioms 

kompetencijoms 

ugdyti ir formuoti 

teigiamas mokymosi 

visą gyvenimą 

nuostatas. 

1.1. Bendrųjų 

kompetencijų ugdymo 

programų (sveikatos 

stiprinimo, fizinio 

aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos, IT 

raštingumo, verslumo 

skatinimo, gebėjimo 

mokytis, pilietiškumo, 

užsienio kalbų ir kt.) 

rengimas ir įgyvendinimas 

Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka; 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba; 

Molėtų r. veiklos grupė „Keisdamiesi 

keičiame“; 

Utenos r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras; 

Užimtumo tarnybos Molėtų skyrius; 

VšĮ  universalus daugiafunkcis centras 

„Kaimynystės namai“; 

VšĮ „Bendrystės centras“ 

2022–2024 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

grupių savišvietos 

ir 

užimtumo poreikiai 

 

Įgyvendintų 

priemonių 

ir juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

1.2. Trečiojo amžiaus 

universiteto veiklos 

užtikrinimas 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba 2022–2024 m. Patenkinti senjorų 

savišvietos ir 

užimtumo poreikiai 

Veiklų, dalyvių 

skaičius 

1.3. Kultūrinės (meninės) 

veiklos  

 

Molėtų rajono kultūros centras; 

Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka; 

Molėtų r. krašto muziejus 

2022–2024 m. Patenkinti tam tikrų 

gyventojų interesų 

 

Įgyvendintų 

priemonių 
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1 2 3 4 5 6 

 ir saviraiškos skatinimas, 

sąlygų suaugusiųjų 

kūrybinei veiklai, 

etnokultūros puoselėjimui 

sudarymas. 

  grupių kultūriniai ir 

saviraiškos  

poreikiai 

ir juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

1.4. Praktinius mokymų, 

informacinių renginių, 

susijusių su vietos 

projektų rengimu ir 

įgyvendinimu, pagal 

Molėtų  rajono vietos 

veiklos grupės veiklos 

strategiją, organizavimas 

Molėtų r. veiklos grupė „Keisdamiesi 

keičiame“ 

2022–2024 m. Patenkinti vietos 

projektų rengėjų 

poreikiai 

Įgyvendintų 

priemonių 

ir juose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

1.5. Molėtų rajono 

savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų 

biudžeto lėšomis, 

atatrankos ir finansavimo  

Molėtų rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir švietimo 

skyrius 

2022–2024 m. Informacija apie 

galimybes 

pritraukti 

papildomą 

finansavimą 

didins neformaliojo 

suaugusiųjų  

švietimo ir 

Finansuotų 

programų 

skaičius 
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1 2 3 4 5 6 

 tvarkos aprašo konkurso 

organizavimas. 

  tęstinio mokymosi 

įvairovę bei kokybę 

 

2. Remti 

informacinės 

sklaidos, 

skatinančios 

mokytis visą 

gyvenimą, 

iniciatyvas. 

2.1.Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės 

organizavimas 

Visi NSŠ teikėjai 2022 m. IV 

ketvirtis; 

2023 m. IV 

ketvirtis; 

2024 m. IV   

ketvirtis 

Visuomenės 

informavimas, 

dėmesys 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

aktualijoms 

Mokymosi 

savaitės renginių 

skaičius rajone 

2.2. Informacijos  apie 

planuojamus ir vykdomus 

renginius, mokymus 

viešinimas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi teikėjų 

tinklalapiuose, facebook 

paskyrose. 

Visi NSŠ teikėjai 2022–2024 m. Informacijos 

viešinimas 

įtrauks daugiau 

suaugusiųjų į 

neformalųjį 

švietimą ir tęstinį 

mokymąsi 

Paskelbtų 

straipsnių, 

žinučių apie 

vykdomas 

priemones 

skaičius 

3. Stebėti ir vertinti 

neformaliojo 

suaugusiųjų  

3.1. Bendrų veiklų 

(projektų, akcijų) 

inicijavimas 

Visi NSŠ teikėjai 2022–2024 m. Bendros veiklos 

stiprins suaugusiųjų   

Bendrų veiklų 

skaičius 



6 

 

1 2 3 4 5 6 

švietimo ir tęsinio 

mokymosi veiklos 

įgyvendinimo 

priemones, stiprinti 

NSŠ teikėjų 

bendradarbiavimą 

   švietėjų 

bendradarbiavimą 

 

3.2. Apskriti stalai-

diskusijos suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

klausimais 

Visi NSŠ teikėjai 2022–2024 m. Pasitarimai, 

diskusijos 

gerins 

bendradarbiavimą, 

vykdomų 

priemonių 

derinimą, atskleis 

aktualius 

klausimus, 

problemas 

 

Apskritų stalų-

diskusijų skaičius 

 

___________________________ 


