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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2023 METŲ NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI   

VEIKSMŲ PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas), parengtas vadovaujantis Valstybės 

pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013-2022 

metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2016-2023 metų plėtros programos, patvirtintos 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 pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ nuostatomis, ir 

atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų II prioriteto 

„Aukštos gyvenimo kokybės, socialiai atsakingas ir saugus rajonas“, priemonę 2.1.3.5. „Plėtoti 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklas Jonavos rajono savivaldybėje“.  

2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos: 

Andragogas – asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir kompetencijas, 

patvirtinančias galimybę mokyti suaugusiuosius. 

Mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) – visa mokymosi bet kuriuo asmens amžiaus 

tarpsniu veikla siekiant tobulinti asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas. 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas (toliau – NSŠ) – asmens ir visuomenės interesus 

atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems 

negu 18 metų asmenims. 

Tęstinis mokymasis (toliau – TM) – mokymosi visą gyvenimą dalis, apimanti formalųjį, 

neformalųjį švietimą ir savišvietą, kai asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta 

formaliojo švietimo programos dalis. 

 3. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba.



 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Veiksmų plano tikslas – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo Jonavos rajono 

savivaldybėje plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.  

5.  Veiksmų plano uždaviniai ir priemonės:  
 

Uždaviniai 
 

Priemonės 
 

Vykdytojai 
 

Laikotarpis 
 

Lėšos 

1. Sudaryti sąlygas rajono 

gyventojams tobulinti 

bendrąsias kompetencijas 

1.1. skaitmeninio raštingumo mokymai Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

Jonavos r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

2022-2023 m. 

 

Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

1.2. užsienio kalbų kursai Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

Jonavos r, savivaldybės viešoji 

biblioteka 

VšĮ „Drąsos morkos“ 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvio mokestis 

1.3. kultūrinio sąmoningumo ir meninės 

saviraiškos skatinimo veiklos (paskaitos, 

parodos, susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, 

plenerai, dalyvavimas mėgėjų meno 

kolektyvuose ir pan.) 

Jonavos kultūros centras 

Jonavos r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

Socialinių paslaugų centras  

Jonavos r. neįgaliųjų draugija 

Nevyriausybinės organizacijos 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvio mokestis 

1.4. finansinio raštingumo mokymai 

(paskaitos, seminarai) 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Jonavos filialas 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos  

Projektų lėšos 

Dalyvio mokestis 1.5. verslumo mokymai 

 



 

 

 1.6. socialinių gebėjimų ir pilietiškumo 

skatinimo veiklos (savanorystės mokymai, 

įvairios akcijos, paskaitos) 

Jonavos kultūros centras 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Jonavos r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Lietuvos Politinių Kalinių ir 

Tremtinių Sąjunga, Jonavos 

skyrius 

Vietos veiklos grupė 

Vietos bendruomenės 

Socialinių paslaugų centras  

Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Jonavos 

rajono policijos komisariato 

Bendruomenės pareigūnai 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

1.7. aplinkosauginio švietimo programos Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Vietos bendruomenės  

Jonavos turizmo informacijos 

centras 

Vietos veiklos grupė 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

1.8. pozityvios tėvystės švietimo programos 

 

 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Nevyriausybinės organizacijos 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

1.9. NSŠ prevencijos programos 

(psichotropinių medžiagų, alkoholio 

vartojimas, smurtas, nusikalstamumas, 

patyčios, korupcija ir pan.)   

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Nevyriausybinės organizacijos 

Jonavos r.  

Visuomenės sveikatos biuras 

Socialinių paslaugų centras 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

1.10. informacijos apie mokymosi galimybes 

ir kompetencijų pripažinimą pristatymas ir 

sklaida 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Visi NSŠ teikėjai 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 



 

 

2. Stiprinti rajono 

gyventojų sveikos 

gyvensenos gebėjimus  

 

2.1. sveikatos raštingumo mokymai Visuomenės sveikatos biuras 

Vietos bendruomenės 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Jonavos r. neįgaliųjų draugija 

Jonavos onkologinių ligonių 

asociacija "ŠKAC" 

Jonavos rajono sergančiųjų 

cukriniu diabetu klubas 

"Ramunė" 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

2.2. fizinio aktyvumo skatinimo renginiai 

(žygiai, mankštos, stovyklos, treniruotės, 

dialoginės grupės) 

Visuomenės sveikatos biuras 

Vietos bendruomenės 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

Jonavos r. neįgaliųjų draugija 

Jonavos onkologinių ligonių 

asociacija "ŠKAC" 

Jonavos rajono sergančiųjų 

cukriniu diabetu klubas 

"Ramunė" 

2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

2.3. psichinės ir emocinės sveikatos 

stiprinimo veiklos  

Jonavos rajono sergančiųjų 

cukriniu diabetu klubas 

"Ramunė" 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 

Projektų lėšos 

3. Tobulinti suaugusiųjų 

švietėjų praktikų 

andragogines 

kompetencijas 

3.1. seminarai, kursai Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m.  Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvio mokestis 

3.2. vaizdo paskaitų įrašų ciklas rajono NSŠ 

teikėjams andragogikos temomis 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 

3.3. konsultavimas NSŠ klausimais  Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 



 

 

4. Stiprinti NSŠ paslaugas 

teikiančių institucijų 

partnerystę ir 

bendradarbiavimą 

4.1. bendrų veiklų (projektų, akcijų) 

inicijavimas 

Visi NSŠ teikėjai 2022-2023 m. Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

 

4.2. suaugusiųjų mokymosi savaitės 

organizavimas 

 

 

Jonavos kultūros centras 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

Jonavos r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Lietuvos Politinių Kalinių ir 

Tremtinių Sąjunga, Jonavos 

skyrius 

Vietos veiklos grupė 

Vietos bendruomenės 

Socialinių paslaugų centras 

2022 m. IV ketv. 

2023 m. IV ketv. 

 

Vykdytojų lėšos 

Projektų lėšos 

 

4.3. apvaliojo stalo diskusijos, forumai 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo teikėjų 

bendradarbiavimo ir suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų tobulinimo klausimais 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 

5. Pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

(PKT) 

5.1. programų vykdymas ir kitos veiklos 

pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetus ir kryptis    

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m.  Vykdytojo lėšos 

Projektų lėšos 

Dalyvio mokestis 

5.2. Jonavos rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, 

mokytojų lyderystės ir vadybinių 

kompetencijų tobulinimas dalyvaujant 

„Švietimo lyderystės programoje“ 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 

Dalyvių lėšos 

5.3. savivaldybės lygmens PKT stebėsenos 

vykdymas 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba 

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 



 

 

6. Vykdyti NSŠ paslaugų 

teikimo stebėseną 

6.1. duomenų rinkimas apie NSŠ programų 

įgyvendinimą Jonavos rajono savivaldybėje ir 

aktualios informacijos viešinimas Jonavos r. 

švietimo pagalbos tarnybos internetinėje 

svetainėje  

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

2022 m. II ketv. 

2023 m. II ketv. 

Vykdytojo lėšos  

6.2. NSŠ teikėjų rajone duomenų bazės 

rengimas ir nuolatinis atnaujinimas 

Jonavos r. švietimo pagalbos 

tarnyba  

2022-2023 m. Vykdytojo lėšos 

7.  Įgyvendinti NSŠ 

programų konkurso būdu 

finansavimą  

7.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų finansavimo iš  

Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

tvarkos aprašo projekto parengimas 

Jonavos r. savivaldybės 

administracija  

2023 m. IV ketv. – 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


