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Atsakomybės apribojimas
Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik autorių
požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos
naudojimą.



Santrauka

Ši ataskaita apie suaugusiųjų švietimo situaciją Latvijoje yra vienas iš „Erasmus plius“ strateginės

partnerystės projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (MSAE) rezultatas. Projektą

finansuoja Europos Sąjungos „Erasmus +“ programa, jis įgyvendinamas 2020–2022 m.

Savivaldos institucijos yra arčiausiai vietos žmonių, jos glaudžiai bendradarbiauja su vietos

suaugusiųjų švietimo teikėjais. Tai lemia ypatingą vietos valdžios vaidmenį suaugusiųjų švietime.

Projekto tikslas - išplėsti ir padidinti vietos savivaldos paramą suaugusiųjų švietimui, siekiant

aktyvesnio suaugusiųjų įsitraukimo į švietimo veiklas.

Šioje ataskaitoje apžvelgiama suaugusiųjų švietimo padėtis Latvijoje. Panašias ataskaitas rengia

visi projekto partneriai ir tai leidžia palyginti situaciją Latvijoje su situacija Lietuvoje, Estijoje ir

Italijoje.

Ataskaita susideda iš kelių skyrių. Pirmajame skyriuje apibūdinama gyventojų struktūra, amžiaus

grupės, etninės grupės ir gyventojų tankumas, nes demografinė situacija daro įtaką švietimo

sistemai, švietimo pasiūlai ir paklausai.

Antrajame skyriuje apžvelgiama Latvijos suaugusiųjų švietimo praktika, įvairūs suaugusiųjų

švietimo organizavimo modeliai. Skyriuje apibūdinamas įvairių suaugusiųjų švietimo teikėjų -

universitetų, profesinio mokymo institucijų, privačių įstaigų, asociacijų ir fondų - darbas.

Trečiajame skyriuje aprašoma suaugusiųjų švietimo pasiūla ir sklaida Latvijoje.

Ketvirtame skyriuje pateikiama suaugusiųjų švietimo strateginė struktūra - strategijos ir

norminiai reglamentai, susiję su suaugusiųjų švietimu.

Penktajame skyriuje pateikiamos nuorodos, kur galima rasti informaciją apie suaugusiųjų

švietimą Latvijoje.

Šeštajame skyriuje apžvelgiamos Latvijos suaugusiųjų švietimo stiprybės, galimybės, silpnybės ir

grėsmės.

Ataskaitos pabaigoje rasite duomenų apie paramą suaugusiųjų švietimui Latvijoje ir SSGG

analizę, nustatant stipriąsias, silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes suaugusiųjų švietimui.



Gyventojų struktūra

Centrinio statistikos biuro duomenimis1, 2020 m. pradžioje Latvijoje buvo 1 907 675 nuolatiniai

gyventojai, iš jų 46,2% vyrų ir 53,8% moterų. 60,9% visų gyventojų yra darbingo amžiaus,

23,1% viršija darbingą amžių 16,0% - iki darbingo amžiaus2.

1 lentelė. Latvijos gyventojų struktūra 2020 m.

Pagrindiniai viso šalies gyventojų skaičiaus mažėjimo veiksniai yra du - pirma, neigiamas

natūralus prieaugis dėl mažo gimstamumo ir nepakankamos gyvenimo trukmės, antra,

neigiamas tarptautinės migracijos balansas.

1 pav. Latvijos administracinės teritorijos ir statistiniai regionai, 2020 m3.

1 https://data.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__iedzrakst/IRG010.px
2, 3 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-
statistikas 49 puslapis; 7

3

https://data.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__iedzrakst/IRG010.px
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-statistikas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-statistikas


2020 m. pradžioje Latvijoje buvo 119 vietos valdžios institucijų. 1 306 000 žmonių gyveno

mieste (68% visų gyventojų) ir 602 000 kaime. Rygoje gyveno 33% visų šalies gyventojų4

(627 000)

2 lentelė. Nuolatiniai gyventojai ir jų tankis; 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 m.

2020 m. pradžioje Latvijoje gyveno 1 192 000 latvių (mažiau nei 63 proc. visų gyventojų). 86 proc.

Latvijos gyventojų yra Latvijos piliečiai, 10 proc. yra nepiliečiai ir 2 proc. yra Rusijos piliečiai. Rygoje

gyvena 51 proc. visų nepiliečių, kurie sudaro 16 proc. visų Rygos gyventojų.

25-64 metų amžiaus Latvijos gyventojų, dalyvaujančių suaugusiųjų švietime 2015 m. buvo 5,7%, 2016

m. - 7,3%, 2017 m. - 7,5%, 2018 m. - 6,7% ir 2019 m. - 7,4%. 2020 m. buvo užsibrėžta pasiekti 15%.

Dauguma 2015–2020 m. suaugusiųjų švietimo dalyvių buvo moterys, turinčios aukštąjį išsilavinimą.

Aktyviausi suaugusiųjų švietimo veikloje buvo 25–34 metų amžiaus tiek moterys, tiek vyrai5 .

Suaugusiųjų švietimo praktika

Pagrindinis Latvijos švietimo politikos teisės aktas yra Švietimo įstatymas6. Švietimo įstatymo 7

straipsnyje nustatyta, kad įgyti išsilavinimą gali visi Latvijos gyventojai, norintys ar turintys įgyti

privalomą išsilavinimą. Viena iš tikslinių grupių yra suaugusieji.

4 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-
statistikas 39 psl
5 https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__izgl__ek_aktivitate__ikgad/NBG390.px
6 https://likumi.lv/doc.php?id=50759

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-statistikas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/publikacijas-un-infografikas/1631-latvijas-statistikas
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__izgl__ek_aktivitate__ikgad/NBG390.px
https://likumi.lv/doc.php?id=50759


Latvijoje pagrindinį išsilavinimą įgyti privaloma visiems gyventojams. Dėl tam tikrų priežasčių

mokyklą nutraukę suaugusieji gali gauti pradinį ar vidurinį išsilavinimą bendrojo lavinimo

įstaigose, kurios vykdo atitinkamas švietimo programas nuotolinio mokymosi forma. Latvijoje

yra dvi profesinės grupės, kurioms reglamentuotas tolesnis mokymąsis - tai mokytojai ir

medicinos personalas.

Švietimo įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad vietos valdžios institucijos turi prisiimti

atsakomybę už suaugusiųjų švietimo politikos įgyvendinimą, tačiau išsamiai neapibūdintos

administracinės ir organizacinės procedūros, neminima ir suaugusiųjų švietimo finansavimo

tvarka.

Vadinasi, padėtis įgyvendinant suaugusiųjų švietimą Latvijos apskrityse skiriasi. Tai priklauso

nuo vietos valdžios supratimo apie suaugusiųjų švietimo svarbą ir iniciatyvų jį įgyvendinant.

Suaugusiųjų švietimo organizavimo modeliai

Suaugusiųjų švietimo pasiūlą teikia Latvijos miestų ir apskričių savivaldybės, taikydamos įvairius

organizacinius modelius:

1. Suaugusiųjų švietimo funkcija pavesta specialiai suaugusiųjų švietimo tikslais vietos

valdžios įsteigtai švietimo įstaigai;

2. Funkcija paskirta kaip papildoma užduotis vienai iš esamų savivaldybės švietimo

įstaigų (profesinei, bendrojo ar aukštojo mokslo institucijai);

3. Suaugusiųjų mokymas yra įtrauktas į struktūrinio padalinio (švietimo tarybos ar

švietimo skyriaus) ar vietos valdžios specialisto, atsakingo už švietimą, funkcijas;

4. Funkcija pavedama konkrečiai asociacijai, įsteigtai atitinkamu tikslu.

Pirmojo modelio privalumas yra tas, kad savivaldybių mokymo centrai geriau supranta vietos

gyventojų poreikius ir sugeba patenkinti savivaldybės darbuotojų mokymosi poreikius.



Dėl 2009 m. administracinės teritorinės reformos, vietoj administracinių rajonų formuojant

vietines savivaldybes, vietos valdžios biudžetai buvo suskaidyti ir keliose savivaldybėse likviduoti

suaugusiųjų švietimo centrai.

Suaugusiųjų švietimo programoms įgyvendinti įstaigos negauna nuolatinio valstybės

finansavimo, išskyrus savivaldybių finansavimą, todėl jos yra suinteresuotos nuolat pritraukti

papildomų finansinių išteklių savo veiklai plėtoti.

Suaugusiųjų švietimo teikėjai Latvijoje yra: savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrai,

universitetai, profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir fondai, įmonės, organizuojančios

mokymą darbo vietoje, privačios mokymo įstaigos. Bendrojo ugdymo įstaigos teikia mokymus

mokytojams ir tėvams. Švietimo įstaigų sąrašą ir jų siūlomas programas galima rasti

Nacionalinėje švietimo galimybių duomenų bazėje NIID.

Savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrai

Savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrų veikla nėra tolygi, ji priklauso nuo savivaldybės dydžio,

skiriamo biudžeto, išrinktų deputatų supratimo apie suaugusiųjų švietimo svarbą, mokymo

išteklių prieinamumo, vietos švietimo tradicijų ir, dažnai, nuo suaugusiųjų švietimo

organizatoriaus iniciatyvumo.

Savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrai turi materialinę-techninę bazę ir švietimo programas,

kurioms įgyvendinti mokytojai pritraukiami sudarant sutartis su įmonėmis. Suaugusiųjų švietimo

centrų biudžetas susideda iš kelių šaltinių: savivaldybės finansavimo, projektinių lėšų ir pajamų

iš mokamų paslaugų.

Latvijai yra būdinga tai, kad savivaldybių švietimo centrai sieja suaugusiųjų švietimą su

bendruoju išsilavinimu, nes mokytojai sudaro didelę dalį savivaldybės darbuotojų ir pedagogai

yra viena iš reglamentuojamų profesijų. Centrai teikia tęstinį mokytojų mokymą. Tokiu būdu

centrai gauna informaciją apie bendrojo ugdymo problemas ir rengia pasiūlymą tėvams. Rygos

miesto savivaldybės švietimo ir informacijos centras yra sukurtas atliepti mokytojų tęstinio

mokymo poreikius, tačiau taip pat atlieka suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo ir koordinavimo

http://www.niid.lv/


funkcijas. Panaši situacija buvo ir Jelgavoje, kur buvo sujungti Metodinės informacijos ir

Suaugusiųjų švietimo centrai.

Savivaldybės suaugusiųjų švietimo organizatoriai konsultuoja gyventojus apie švietimo

galimybes, organizuoja seminarus ir savivaldybės užsakytus kursus. Daugelyje savivaldybių nėra

nuolatinių patalpų švietimo veikloms, o bendradarbiavimas su dėstytojais yra situacinio

pobūdžio. Suaugusiųjų švietimo organizatoriai naudojasi valstybės finansuojamomis švietimo

programomis, teikdami paraiškas ir organizuodami kursus savo savivaldybėje.

Aukštojo mokslo institucijų tinklas

Latvijoje yra teritoriškai išplėtotas aukštųjų mokyklų tinklas, kurį reikia aktyviau naudoti

suaugusiųjų švietimo reikmėms. Latvijos miestuose daugėja universitetų filialų, o tai ženkliai

skatina suaugusiųjų švietimo prieinamumą. Aukštosiose mokyklose įsteigti tam tikri struktūriniai

padaliniai - tęstinio mokymo skyriai ar mokymosi visą gyvenimą centrai, kurie,

bendradarbiaudami su visais fakultetais, koordinuoja programų rengimą ir įgyvendinimą bei

dalyvių pritraukimą. Aukštojo mokslo įstaigos siūlo suaugusiems neformaliojo švietimo

programas, kvalifikacijos kėlimo programas, taip pat laisvųjų klausytojų studijų kursus.

Aukštojo mokslo įstaigos turi tam tikrų pranašumų įgyvendinant suaugusiųjų švietimą: turtingą

akademinį žinių ir kompetencijų potencialą, patirtis kuriant e. mokymosi galimybes, geras

bibliotekas ir kiti išteklius. Suaugusiųjų švietimo pasiūlą aukštosios mokyklos formuoja pagal

savo profilį. Palyginimui, savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrai yra labiau orientuoti į vietos

gyventojų švietimo interesų tenkinimą, geriau žino jų poreikius, tačiau turi gerokai mažiau

galimybių pasiūlyti į profesiją orientuotą mokymą.

Profesinio mokymo įstaigos

Profesinio mokymo įstaigų veikla suaugusiųjų švietime suaktyvėjo 2014–2020 m. planavimo

laikotarpiu. Anksčiau buvo nemažai investuojama į Profesinio mokymo kompetencijos centrų

(VECC) infrastruktūros plėtrą. Šių centrų dėka profesinio mokymo įstaigos gali reaguoti į darbo

rinkos poreikius naudodamosi modernia įranga. Profesinio mokymo įstaigos siūlo suaugusiųjų

tęstinio mokymo programas, aktualias darbuotojų perkvalifikavimui, taip pat profesinio

tobulėjimo programas, suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir atskirus programų



modulius. VECC bendradarbiauja su pramonės įmonėmis, rengia įmonių darbuotojus ir kuria

naujas programas įmonėms.

Privatūs mokymo centrai

Privatūs mokymo centrai yra formuojami įmonės pagrindu arba kaip nepriklausomi centrai.

Didelių įmonių mokymo centrai teikia tęstinį mokymą įmonės darbuotojams, tačiau į savo

programas pritraukia ir viešuosius klientus. Mažesnės įmonės, veikiančios paslaugų sektoriuje,

sukuria suaugusiųjų švietimo pasiūlymą, papildantį pagrindinę veiklą. Tokiuose įmonės mokymo

centruose mokytojais tampa pačios įmonės specialistai. Mokymams naudojama įmonės

materialinė ir techninė bazė. Privatūs mokymo centrai yra suinteresuoti sukurti plačios

teritorinės aprėpties švietimo pasiūlymą, kuris užtikrintų didesnį pelną. Šie centrai arba

specializuojasi didesnės paklausos srityse (pvz. verslumas, kalbos), arba rengia programas pagal

projektų administratoriaus paskelbtus konkursus.

Asociacijos ir fondai

Asociacijos ir fondai dažniausiai siūlo neformaliojo švietimo veiklas įvairiomis formomis. Tuo

pačiu, atliepiant konkrečios asociacijos tikslus, organizuojami seminarai ir kursai.

Siekiant užtikrinti suaugusiųjų švietimo kokybę, nustatyta, kad švietimo paslaugų teikėjas gali

būti valstybinės švietimo kokybės tarnybos registruotos švietimo įstaigos ir kitos organizacijos

ar įmonės, licencijavusios savo programas savivaldybėje. Informacija apie švietimo įstaigas

skelbiama švietimo įstaigų registre.

Suaugusiųjų švietimo programų pasiūla

Formalaus švietimo sistemoje suaugusieji turi galimybę įgyti pagrindinį, bendrąjį vidurinį,

profesinį ir aukštąjį išsilavinimą. Neformalųjį švietimą įgyvendina įvairios švietimo įstaigos.



2 pav. Suaugusiųjų švietimo vieta Latvijos švietimo sistemoje7

7 http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija



Suaugusiesiems siūloma:

 tęstinio profesinio mokymo programos;

 profesinio tobulėjimo programos;

 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos.

Mažiausia numatyta mokymų trukmė: 240 valandų tęstinio profesinio mokymo programoms,

160 valandų - profesinio tobulinimosi programoms. Tačiau neformaliojo švietimo programoms

valandų skaičius nereglamentuojamas. Tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo

programoms reikalinga Valstybinės švietimo ir kokybės tarnybos išduota licencija.

Kultūrinio švietimo programos (tipiškiausios - dainų ir šokių programos, amatų mokymas)

Latvijoje yra svarbi mokymosi visą gyvenimą sritis. Jas įgyvendina kultūros švietimo įstaigos -

meno ir muzikos mokyklos, savivaldybės kultūros namai, liaudies meno studijų centrai.

Programų įgyvendinimą kuruoja Kultūros ministerija.

Suaugusiųjų švietimo programų pasiskirstymas Latvijoje pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Suaugusiųjų švietimo programų pasiskirstymas Latvijoje (pagal NIID duomenis 2020 m.
gruodžio 21 d.)

Programų pobūdis Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
programų

skaičius

Kvalifikacijos
kėlimo
programų

skaičius

Tęstinio
profesinio
mokymo
programų
skaičius

Iš viso

Verslas ir
administravimas

933 159 77 1169 (25%)

Humanitarinės
programos

569 - 569 (12%)

Tarp jų - kalbų mokymas 551 - 551

Individualios paslaugos 432 119 132 683 (15%)

Socialinė gerovė 126 55 15 196 (4%)

Kompiuterių moklsas 261 31 13 305 (6%)



Programų pobūdis Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
programų

skaičius

Kvalifikacijos
kėlimo
programų

skaičius

Tęstinio
profesinio
mokymo
programų
skaičius

Iš viso

Civilinė ir karinė gynyba 245 277 6 528 (11%)

Inžinerijos mokslai ir
technologijos

355 56 80 491 (10%)

Architektūra ir statyba 102 47 18 167 (4%)

Gamyba ir perdirbimas 94 25 119 (3%)

Kita (10%)

Iš viso: 3509 834 370 4713

Iš jų - įgyvendinama
Rygoje

2697 m 519 245 3461 (73%)

Be išvardytų suaugusiųjų švietimo programų, yra 414 mokytojų kvalifikacijos kėlimo programų.

NIID duomenys rodo suaugusiųjų švietimo programų struktūros disbalansą: 74% visų programų

yra neformaliojo švietimo programos ir tik 8% programų leidžia įgyti profesinę kvalifikaciją.

Ketvirtadalis visų programų savo turiniu atliepia verslą ir administravimą, o inžinerija ir

technologijos, architektūra ir statyba, gamyba ir perdirbimas kartu sudaro tik 18% visų

programų. 73% programų įgyvendinama Rygoje ir tik 27% kitose Latvijos savivaldybėse.

Viešai prieinamus duomenis apie dalyvavimo suaugusiųjų mokyme paklausą, pasiūlą ir kliūtis

keblu analizuoti nes jie gauti naudojant skirtingas metodikas ir skirtingą suaugusiųjų amžiaus

traktavimą. Nėra projektų, kurie skatintų glaudesnį mokslo ir praktikos bendradarbiavimą.

Strateginė sistema

Ilgalaikiai koncepciniai dokumentai, patvirtinti Latvijos Respublikos Seimo Latvijos augimo

modelis: pirmiausia žmonės (2005),- tai pirmasis strateginis žingsnis akcentuojant visą gyvenimą

trunkantį mokymąsi plačiąja prasme.



Čia pabrėžiama, kad žmonės, kaip žinių kūrėjai ir žinių valdytojai, yra, ir ateityje vis labiau bus,

pagrindinė mūsų šalies vertybė.

Pirmasis pagrindinis planavimo dokumentas Latvijoje, kuriame pateikiamas mokymosi visą

gyvenimą apibrėžimas, yra Latvijos nacionalinis plėtros planas 2007–2013 m. (2006 m.)8,

kuriame teigiama, kad naujų žinių, profesinių įgūdžių reikia siekti visą gyvenimą ir kad žinios

lemia darbo kokybę, efektyvų kapitalo panaudojimą ir technologijų plėtrą.

Švietimo plėtros 2007–2013 m. gairėse (2006 m.)9 pateiktas išsamus mokymosi visą gyvenimą ir

suaugusiųjų švietimo apibrėžimas, taip pat kelios svarbios mokymąsi visą gyvenimą

apibūdinančios sąvokos, tokios kaip neformalusis švietimas, kasdienis mokymasis ir kt.

Mokymosi visą gyvenimą politikos gairės10 (2007 m.), yra pirmasis suaugusiųjų švietimo plėtros

planavimo dokumentas. Pirmą kartą Latvijoje buvo nustatyta, kad mokymosi visą gyvenimą

užtikrinimas yra bendra valstybės, vietos valdžios, juridinių asmenų ir gyventojų atsakomybė.

Sekant ES mokymosi visą gyvenimą politikos, įskaitant suaugusiųjų švietimą, plėtrą Latvijos

darnaus vystymosi strategija „Latvija 2030“11(2009) numato, kad būtina priimti sprendimus dėl

žmogiškojo kapitalo plėtros ir didinti darbuotojų ir darbdavių produktyvumą ir motyvaciją

efektyviau naudoti žmogiškąjį kapitalą. Strategijoje tiesiogiai pabrėžiama mokymosi visą

gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo svarba ir nurodoma būtinybė plėtoti mokymosi visą gyvenimą

kultūrą Latvijoje, įvardinant tai kaip vieną iš prioritetinių ilgalaikių veiksmų krypčių.

Latvijos nacionalinė reformų programa, skirta įgyvendinti strategiją Europa 202012, pirmą kartą

buvo patvirtinta 2011 m. ir yra kasmet atnaujinama. Programoje taip pat pabrėžiama mokymosi

visą gyvenimą principo įgyvendinimo svarba ir valstybės įsipareigojimas remti darbuotojų

kvalifikacijos kėlimą pagal darbdavių poreikius.

8 https://likumi.lv/ta/id/139505-noteikumi-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2007-2013-gadam
9 https://likumi.lv/doc.php?id=144686
10 https://www.tip.edu.lv/media/files/Muzizglitibas_politikas_pamatnostadnes_2007.pdf
11 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
12 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/nrp_latvia_lv_0.pdf
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Latvijos nacionalinis plėtros planas 2014–2020 m13 (2012) pabrėžia būtinybę suteikti galimybes

visą gyvenimą tobulinti kompetencijas kokybiško formaliojo švietimo sistemoje ir už jos ribų,

taip pat poreikį įgyti ir nuolat tobulinti būtinas kompetencijas (kompetencijas supratntant kaip

žinių, įgūdžių ir požiūrių visumą) tokias kaip: kalbos įgūdžius, informacijos bei komunikacijos

technologijų naudojimo žinias bei įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, verslumą,

pilietiškumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, finansinį raštingumą, rizikos vertinimą ir sprendimų

priėmimą.

Švietimo plėtros gairės 2014–2020 m14(2014) visą gyvenimą trunkančio mokymosi sampratą

aiškina kaip galimybes kiekvienam visuomenės nariui įgyti ir (arba) tobulinti žinias, įgūdžius ir

kompetencijas pagal darbo rinkos poreikius. Mokymasis visą gyvenimą apima formalųjį ir

neformalųjį švietimą, taip pat savaiminį neformalųjį mokymąsi.

Suaugusiųjų švietimo valdymo modelio įgyvendinimo planas 2016–2020 m15(2016) išsamiai

įvertina ankstesnę patirtį suaugusiųjų švietimo srityje, taip pat numato planuojamas priemones.

Plane pateikiami įvairių terminų, susijusių su suaugusiųjų švietimu, apibrėžimai, tokie kaip

„suaugusiųjų švietimas - ugdymo procesas, užtikrinantis asmenybės tobulėjimą ir

konkurencingumą darbo rinkoje per visą žmogaus gyvenimą“, „neformalusis švietimas -

švietimo veikla, organizuojama ne formaliojo švietimo sistemoje; interesų švietimas - kursai,

įskaitant profesinį tobulėjimą neįgyjant naujo profesinio lygio“ ir „savaiminis neformalus

mokymasis“ - procesas, kurio metu iš kasdienės ir darbinės patirties įgyjamos žinios, įgūdžiai,

kompetencijos, požiūriai ir vertybės, kurie praturtina ir tobulina asmenybę ir, galbūt, tobulina

darbo įgūdžius. Skirtingai nei neformalusis švietimas, savaiminis neformalus mokymasis nėra

įtrauktas į programas ar kursus, jis vyksta mokantis visuomenėje, šeimoje, darbe “. Plane

dėmesys sutelktas ne tik į suaugusiųjų poreikį mokytis, siekiant atsinaujinti žinias, ir išsiugdyti

naujus įgūdžius, bet ir į veiksnius, kurie skatina suaugusiuosius dalyvauti edukacinėje veikloje,

būtinybę taikyti suaugusiems tinkamus mokymosi metodus.

2020 m. Liepos 2 d. Seimas patvirtino Nacionalinį plėtros planą 2021–2027 m16, kur viena iš

veiksmų krypčių yra „kokybiškas, prieinamas ir įtraukus švietimas“. Norint pasiekti veiksmų

13 https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam
14 https://m.likumi.lv/doc.php?id=266406
15 https://likumi.lv/ta/id/281992-par-pieauguso-izglitibas-parvaldibas-modela-ieviesanas-planu-2016-2020-gadam
16 https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
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krypties tikslus, pabrėžiama suaugusiųjų švietimo svarba tobulinant darbo jėgos kvalifikaciją, o

tai reiškia nuolatinį asmenybės tobulėjimą, taip pat gebėjimą išlaikyti ir nuolat gerinti

konkurencingumą darbo rinkoje.

Buvo nustatyti du veiklos krypties tikslai: pirma,- aktyvinti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi

visą gyvenimą veiklas, skatinant darbdavių indėlį ir darbuotojų motyvaciją; antra,- siekti

tobulinti darbo įgūdžius, reikalingus šalies ekonomikos plėtrai.

2021–2027 m. Švietimo ir įgūdžių ugdymo gairių projekte17 vienas iš politikos rezultato

„Kokybinis ir šiuolaikinis švietimas“ rodiklių atskleidžia, kad 2027 m. išaugo švietime

dalyvaujančių suaugusiųjų dalis,- per pastaruosius metus mokėsi 15 proc. suaugusiųjų (25–64

m.). Be to, viena iš veiksmų krypčių yra suaugusiųjų švietimo plėtra, o tai reiškia tvarių

suaugusiųjų švietimo sistemų plėtrą ir kokybiško bei prieinamo suaugusiųjų švietimo teikimą.

Ateinančiu laikotarpiu planuojama sukurti socialiai atsakingą ir tvarią suaugusiųjų švietimo

finansavimo sistemą, numatant asmens, darbdavio ir valstybės atsakomybes.

Be to, numatoma plėtoti viešojo ir privataus sektorių partnerystę suaugusiųjų švietimui

finansuoti, pvz., kurti ir išbandyti įgūdžių fondus tam tikruose sektoriuose (statybos, transporto

ir logistikos, telekomunikacijos ir ryšių, medienos pramonėje, IRT, chemijos ir giminingose

pramonės šakose), kai darbdaviai finansiškai prisideda prie viešosios paramos.

Parama suaugusiųjų švietimui

Švietimo ir mokslo ministerija yra pagrindinė viešojo administravimo institucija švietimo

politikos srityje, taigi ir suaugusiųjų švietimo politikoje.

2017 m. - Suaugusiųjų švietimo valdymo taryba18 buvo įsteigta kaip tarpdisciplininė konsultacinė

įstaiga. Jos užduotis - užtikrinti suaugusiųjų švietimo valdymo modelio 2016–2020 m. plano

įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną.

Tarybą sudaro balsavimo teisę turintys atstovai iš šių institucijų: Švietimo ir mokslo ministerijos,

Socialinių reikalų ministerijos, Ekonomikos ministerijos, Kultūros ministerijos, Valstybinės

švietimo kokybės tarnybos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Gynybos ministerijos,

Tarpsektorinio koordinavimo centro, taip pat Latvijos darbdavių konfederacijos, Latvijos laisvųjų

17 https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/iap2027_projekta_versija_apspriesana_160720201_2.pdf
18 https://www.izm.gov.lv/lv/pieauguso-izglitibas-parvaldibas-padome
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profesinių sąjungų konfederacijos, Latvijos prekybos ir pramonės rūmų, Latvijos savivaldybių

asociacijos, Latvijos didžiųjų miestų asociacijos, Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir

regionų.

Švietimo įstatymas numato, kad suaugusiųjų švietimas gali būti finansuojamas iš valstybės ir

vietos valdžios biudžetų; darbdavių lėšų; besimokančiųjų įnašų; aukų ir dovanų bei kitų šaltinių.

Tačiau įgyvendinant suaugusiųjų švietimą Latvijoje daugiausia naudojamos ES lėšos.

Vadovaujantis Švietimo plėtros 2014–2020 m. gairėmis, ES fondų programavimo laikotarpiu nuo

2014–2020 m. suaugusiųjų švietimui skirta 73,31 mln. Eur.

Suaugusiųjų švietimo valdymo modelio 2016–2020 metų įgyvendinimo plane atsakomybė už

struktūrinių fondų finansavimo skirto suaugusiųjų švietimo plėtros tikslams įgyvendinti

administravimą yra perduota trims ministerijoms. Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už

jaunimą ir dirbančius suaugusiuosius, Socialinių reikalų ministerija – už bedarbius ir darbo

ieškančius asmenis, o Ekonomikos ministerija - už darbdavių užsakytus mokymus.

2020 m. Birželio 30 d. Europos socialinio fondo projekte Dirbančių asmenų profesinės

kompetencijos gerinimas dalyvavo 26 870 suaugusiųjų19 ir projekto dalyvių rodiklis pasiekė 48%.

Šio projekto prioritetinė tikslinė grupė yra suaugusieji, turintys žemus pagrindinius įgūdžius.

Projekte dalyvauja 27% numatyto skaičiaus suaugusiųjų - 5309 dalyviai.

Suaugusiųjų švietimas Latvijoje vystosi netolygiai: teritoriniu aspektu tam įtakos turi regioninės

aukštojo mokslo įstaigos ir (arba) profesinio mokymo kompetencijų centrai ir vietos valdžios

požiūris; sektoriaus aspektu tam įtakos turi universitetų, PMKC ir pramonės asociacijų

potencialas ir bendradarbiavimas.

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija20 (LSŠA) taip pat rūpinasi parama suaugusiųjų švietimui.

Asociacijos pagrindiniai tikslai yra:

 skatinti suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą Latvijoje,

 dalyvauti įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principus,

 skatinti pilietinės, demokratinės ir atviros visuomenės formavimąsi Latvijoje.

19 https://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/jaunumi/
20 http://www.laea.lv/home/laea/about-laea.aspx
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LSŠA yra nevyriausybinė organizacija - asociacija, vienijanti juridinius asmenis - savivaldybes,

suaugusiųjų švietimo įstaigas ir nevyriausybines organizacijas, taip pat individualius narius.

LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė. LSŠA kaip nevyriausybinė organizacija

nėra finansuojama iš valstybės biudžeto, finansavimas gaunamas dalyvaujant nacionaliniuose ir

tarptautiniuose projektuose.

Informacija apie suaugusiųjų švietimą

1. Latvijos valstybinis portalas „manaLatvija.lv“ skyriai: Gyvenimo situacijos / Švietimas /

Mokymasis visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimas

https://mana.latvija.lv/muzizglitiba-un-pieauguso-izglitiba/

Svetainėje pateikiama informacija apie suaugusiųjų mokymosi galimybes, įskaitant informaciją

apie bendrųjų ir su darbu susijusių įgūdžių vertinimą, informaciją apie tęstinį profesinį mokymą,

mokymąsi pagal pomėgius, taip pat informacija specialistams apie mokymo išteklius ir paramos

galimybes. Be to, svetainėje pateikiama informacija apie susijusias įstaigas ir nuorodos į šių

įstaigų svetaines.

2. Švietimo ir mokslo ministerija

https://www.izm.gov.lv/lv/search?q=pieaugu%C5%A1o%20izgl%C4%ABtiba

Skiltis Suaugusiųjų švietimas Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje buvo sukurta 2020 m.

lapkričio mėn. Informacija svetainėje yra padalinta į 4 dalis: informacija suaugusiems,

informacija apie suaugusiųjų švietimo politiką Latvijoje ir ES, Suaugusiųjų švietimo valdymo

taryba ir informacija suaugusiųjų švietimo vykdytojams.

Žemėlapį, kuriame pavaizduoti suaugusiųjų švietimo vykdytojai Latvijoje, galima rasti svetainėje:

http://www.muzizglitiba.lv/#ma

3. Valstybinė švietimo plėtros agentūra (darbuotojų mokymo galimybės)

https://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/ ir

https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Pateikiama naujausia informacija apie projektą Dirbančių asmenų profesinės kompetencijos

tobulinimas: įgyvendinimo būklė, projekto teikiamos mokymo galimybės ir parama, įskaitant

prieigą prie e-aplinkos, taip pat išsami informacija apie galimybę įvertinti įgytas kompetencijas ir

informacija apie suaugusiųjų švietimo koordinatorius savivaldybėse, informacija apie karjeros

konsultantus Valstybinės užimtumo agentūros padaliniuose.

https://mana.latvija.lv/muzizglitiba-un-pieauguso-izglitiba/
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4. Valstybinė užimtumo agentūra (bedarbių ir darbo ieškančių asmenų mokymo galimybės)

https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-iespejas

Svetainėje pateikiama informacija: apie konkurencingumo didinimo priemones, įgūdžių ir

kvalifikacijos įgijimą, apie mokymą darbo vietoje, apie paramą vertinant profesinę

kompetenciją ir apie nuotolinio mokymosi galimybes.

5. Valstybinė švietimo kokybės tarnyba

https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

Pateikiama išsami informacija apie profesinių kompetencijų, įgytų ne formaliojo švietimo

sistemoje, vertinimo procesą

6. Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (parama įmonių darbuotojų mokymuisi)

https://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-sanemsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-darbinieku-

apmacibam-ietvaros/apmacibu_projekta_iesniegums_1.doc

Svetainėje pateikiama informacija apie Agentūros veiklos tikslą, teikiamą finansavimą, taip pat

informacija apie įmones, kurios gauna finansavimą savo darbuotojų mokymui.

Informaciją apie suaugusiųjų švietimą tiesiogiai gali teikti daugiau nei 80 Latvijos savivaldybių

suaugusiųjų švietimo koordinatorių http://www.muzizglitiba.lv/#map ir Valstybinės užimtumo

agentūros padaliniai.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

Stiprybės Įvairios savivaldybės turi suaugusiųjų mokymo centrus, kai kuriose
savivaldybėse yra specialistas, atsakingas už suaugusiųjų švietimą.
Dideliuose miestuose ir plėtros centruose yra gana plačios suaugusiųjų
švietimo galimybės, kurias teikia technikos mokyklos, universitetai ir
privatūs švietimo paslaugų teikėjai.
Investicijos į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros modernizavimą
skatino tęstinio profesinio mokymo programų plėtrą, o tai palengvina darbo
rinkai reikalingų specialistų rengimą.
ES lėšomis teikiama parama tiek dirbančiųjų, tiek bedarbių mokymams.
Įsteigta tarpdisciplininė patariamoji įstaiga - Suaugusiųjų švietimo valdymo
taryba.

Silpnybės Apart nacionalinės ir regioninės reikšmės plėtros centrų siūlomų mokymų,
suaugusiųjų švietimo pasiūla yra gana ribota.
Silpna suaugusiųjų, turinčių žemus pamatinius įgūdžius, motyvacija ir
įtraukimas į švietimą.
Savivaldybės negauna finansavimo suaugusiųjų švietimo politikai
įgyvendinti, jokiame norminiame dokumente nėra nustatyta suaugusiųjų
švietimo finansavimo tvarka.
Nėra valstybinio užsakymo dėl andragogų ir specialistų profesinio rengimo.

https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-iespejas
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/
https://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-sanemsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-darbinieku-apmacibam-ietvaros/apmacibu_projekta_iesniegums_1.doc
https://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-sanemsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-darbinieku-apmacibam-ietvaros/apmacibu_projekta_iesniegums_1.doc
http://www.muzizglitiba.lv/


Viešojoje erdvėje nepakanka informacijos apie suaugusiųjų švietimo
galimybes.

Galimybės 2021 m. Įgyvendinama administracinė teritorinė reforma numato
konsoliduoti vietos valdžios institucijas, dėl to padidės vietos gyventojų
skaičius ir bus palankesnės sąlygos suaugusiųjų švietimo plėtrai. Kultūros ir
sporto centrai, medicinos ir socialinės globos įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos, taikančios neformalaus ugdymo metodus, turi daug galimybių
motyvuoti ir įtraukti suaugusiuosius į švietimą.
Profesinio mokymo įstaigų perėjimas prie modulinių programų principo
sukurs lankstesnes galimybes įgyti profesinių įgūdžių.

Grėsmės Dalyvaudami suaugusiųjų švietimo programose, suaugusieji neturi
pakankamai informacijos apie galimybes įsidarbinti pagal įgytą specialybę, o
tai lemia neracionalų išteklių naudojimą.
Remiantis Ekonomikos ministerijos darbo rinkos prognozėmis, iki 2025 m.
50% Latvijos darbuotojų reikės perkvalifikuoti. Dėl nepakankamo gyventojų
pasirengimo mokytis ir gebėjimo įgyti sudėtingų žinių gali būti sunku įveikti
šį iššūkį, gali išaugti nedarbas ir susilpnėti ekonomika.
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