
Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204- 077426

Suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje

SAVIVALDYBIŲ PARAMA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI

Projekto IO # 1

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija



Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204- 077426

Suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje

Turinys
Santrauka........................................................................................................................................................................ 3
Gyventojų struktūra........................................................................................................................................................4

Demografinė padėtis.............................................................................................................................................. 4
Amžiaus grupės.......................................................................................................................................................5
Etninės grupės........................................................................................................................................................ 6

Dabartinė suaugusiųjų švietimo praktika....................................................................................................................... 6
Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos (švietimo centrai) ir bendrojo lavinimo mokyklos su suaugusiųjų
klasėmis.................................................................................................................................................................. 6
Profesinio rengimo mokyklos................................................................................................................................. 7
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikiančios įstaigos..........................................................................................8

Parama suaugusiųjų švietimui...................................................................................................................................... 10
Dabartiniai suaugusiųjų švietimo politikos prioritetai......................................................................................... 10
Valstybės ir savivaldybių vaidmuo........................................................................................................................12
Įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimas............................................................................................................13

Suaugusiųjų švietimo finansavimas.............................................................................................................................. 14
Pagrindiniai finansavimo principai....................................................................................................................... 14
Finansinė parama besimokantiems suaugusiems................................................................................................15

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė.............................................................................................16
Naudoti šaltiniai............................................................................................................................................................ 18

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.



Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204- 077426

Santrauka
Ši ataskaita apie suaugusiųjų švietimo situaciją Lietuvoje 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.

Savivaldybė yra gyventojams artimiausia paramos institucija ir projekte ji vertinama kaip institucija, kuri

glaudžiai bendradarbiauja su vietos suaugusiųjų švietimo teikėjais. Tai lemia ypatingą vietos valdžios

vaidmenį suaugusiųjų švietime. Projekto tikslas - padidinti vietos savivaldos vaidmenį remiant

suaugusiųjų švietimą, skatinant aktyvesnį suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi veiklas.

Šioje ataskaitoje apžvelgiama suaugusiųjų švietimo panorama Lietuvoje. Projekto partnerių ataskaitos

leidžia palyginti suaugusiųjų švietimo situaciją Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Italijoje.

Ataskaitoje atsispindi keli su suaugusiųjų švietimu susiję aspektai. Pradžioje apibūdinama gyventojų

sudėties struktūra, amžiaus ir etninės grupės, gyventojų tankumas, rodikliai, kurie daro įtaką švietimo

sistemai, švietimo pasiūlai ir paklausai.

Vėliau apžvelgiama suaugusiųjų švietimo praktika, įvairūs suaugusiųjų švietimo organizavimo modeliai,

apibūdinamas įvairių suaugusiųjų švietimo teikėjų - universitetų, profesinio mokymo, privačių įstaigų,

asociacijų ir fondų - darbas.

Ataskaitoje taip pat atsispindi šiandieninė parama suaugusiųjų švietimui: dabartiniai suaugusiųjų

švietimo prioritetai, valstybės ir savivaldybių vaidmuo, bendradarbiavimas su kitomis - valstybinėmis ir

nevyriausybinėmis - įstaigomis ir organizacijomis.

Atskira ataskaitos dalis skiriama suaugusiųjų švietimo finansavimo klausimams.

Ataskaitos pabaigoje pateikiama Lietuvos suaugusiųjų švietimo stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių

(SSGG) analizė.
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Gyventojų struktūra

Demografinė padėtis

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos gyventojų skaičius 2020 m. pradžioje buvo 2

794 090 gyventojų. Pastaraisiais metais gyventojų skaičius mažėja dėl įvairių priežasčių, tokių kaip

neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, mirtingumas ir emigracija. Natūralus gyventojų skaičiaus

pokytis vis dar yra neigiamas.

Labiausiai apgyvendintos yra didžiausių miestų, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys. Šių trijų miestų

gyventojų tankumas 2019 m. pradžioje buvo atitinkamai 83,3 gyventojai kvadratiniame kilometre

(gyventojai / km2), atitinkamai 69,4 gyventojai / km2 ir 60,8 gyventojai / km2. Mažiausias gyventojų

tankumas yra Tauragės (21,3 gyventojai / km2) ir Utenos (17,7 gyventojai / km2) apskrityse.1

1 lentelė. Nuolatiniai gyventojai ir teritorija2

1https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-
religions-44_en
2 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=103cad31-9227-4990-90b0-8991b58af8e7#/
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas

https://www.stat.gov.lt/home
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-44_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-44_en
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=103cad31-9227-4990-90b0-8991b58af8e7
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas
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Amžiaus grupės

2020 m. pradžioje jaunesnių nei 29 metų žmonių buvo 893,4 tūkst., tai yra apie 32% visų gyventojų.

Palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, tai yra 10,6 tūkst. arba 1,2% mažiau. Mažėjantis jaunų

gyventojų skaičius rodo visuomenės senėjimą ir įtakoja švietimo sistemą.

Amžiaus struktūra Lietuvoje:

 0–14 metų: 15,26% (vyrų 213 802 / moterų 202 948)

 15–24 metai: 10,23% (vyrų 144 679 / moterų 134 822)

 25–54 metai: 38,96% (vyrų 528 706 / moterų 535 485)

 55–64 metai: 15,1% (vyrų 183 854 / moterų 228 585)

 65 metų ir vyresni: 20,45% (vyrų 190 025 / moterų 368 558) (2020 m.)

Piramidė iliustruoja šalies gyventojų amžiaus ir lyties struktūrą ir gali suteikti įžvalgų apie politinį ir

socialinį stabilumą bei ekonominę plėtrą. Populiacija pasiskirsto išilgai horizontalios ašies, kairėje - vyrai,

dešinėje - moterys. Vyrų ir moterų populiacija yra suskirstyta į 5 metų amžiaus grupes, vaizduojamas

kaip horizontalios juostos išilgai vertikalios ašies. Jauniausios amžiaus grupės yra apačioje, o vyriausios -

viršuje. Gyventojų piramidės forma laikui bėgant palaipsniui keičiasi, priklausomai nuo gimstamumo,

mirtingumo ir tarptautinės migracijos tendencijų.

1 diagrama. Gyventojų piramidė. Šaltinis: Andrea Shapiro. CŽV pasaulio faktų knyga, 2020 m. lapkričio 27 d.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/341.html
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Etninės grupės

2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 84,2% gyventojų buvo lietuviai, 6,6% lenkai, 5,8%

rusai ir 2,3% baltarusiai, ukrainiečiai ir kitos tautybės. Remiantis tuo pačiu surašymu, Lietuvoje gyveno

154 tautybių žmonės.

Tautinėms mažumoms Lietuvoje suteikiamos sąlygos būti pripažintoms, sudarant sąlygas mokyti savo

vaikus gimtosios kalbos ir savo tautų istorijos, puoselėti tautinę kultūrą ir išpažinti savo religiją.

Lietuvoje veikia tautinių mažumų ankstyvojo ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos. Švietimas šiose

įstaigose vykdomas tiek lietuvių kalba, tiek tautinių mažumų kalbomis. Studijos kolegijų ir universitetų

studentams taip pat vykdomos ne tik valstybine kalba.3

Dabartinė suaugusiųjų švietimo praktika
Lietuvoje suaugusiųjų švietimas gali būti formalus ir neformalus.

Institucijos, teikiančios formalųjį suaugusiųjų švietimą:

 suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos (švietimo centrai), bendrojo lavinimo mokyklos su

suaugusiųjų klasėmis;

 profesinio mokymo (profesinio rengimo) mokyklos;

 aukštojo mokslo institucijos (kolegijos ir universitetai).

Šios įstaigos (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklas) siūlo nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą ir

perkvalifikavimo kursus.

Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos (švietimo centrai) ir
bendrojo lavinimo mokyklos su suaugusiųjų klasėmis

Valstybinės suaugusiųjų švietimo mokyklos (švietimo centrai) priklauso bendrojo lavinimo mokyklų

grupei. Tai gali būti suaugusiųjų progimnazijos, suaugusiųjų pagrindinės mokyklos, suaugusiųjų

gimnazijos. Suaugusiųjų mokyklos teikia suaugusiųjų pradinio (ISCED 1), pagrindinio vidurinio (ISCED 2), I

(5–8) ir II (9–10) ir vidurinio (ISCED 3) mokymo programas. Jei rajone nėra suaugusiųjų švietimo įstaigos,

3https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-
religions-44_en

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-44_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-44_en
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šios programos teikiamos ir suaugusiųjų klasėse, kurias gali įsteigti bendrojo lavinimo mokyklos,

suteikdamos galimybę mokytis arčiau namų.

Mokyklos sukuria sąlygas moduliniu būdu mokytis tam tikrų privalomų ir pasirenkamų arba papildomų ir

neformalių dalykų. Besimokantieji taip pat gali pasirinkti nuotolinio mokymosi būdą. Suaugusiųjų

mokyklos, turinčios reikiamą materialinę bazę ir profesinio mokymo programas, gali teikti mokymą

profesinei kvalifikacijai įgyti. Valstybė finansuoja suaugusiųjų švietimą, kuris teikiamas minėtose

institucijose. Švietimo ir mokslo įstaigų registras (AIKOS) rodo, kad Lietuvoje veikia 56 suaugusiųjų

bendrojo lavinimo mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklos su suaugusiųjų klasėmis. Visas jas įsteigia

savivaldybės4. Didesniuose miestuose įprastai veikia kelios suaugusiųjų mokyklos. Beveik visų

savivaldybių centruose yra bent viena mokykla, kurioje gali mokytis suaugusieji.

Profesinio rengimo mokyklos

Profesinį mokymą, kaip pagrindinę veiklą, vykdo valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės profesinio

mokymo įstaigos. Pagal AIKOS duomenis Lietuvoje veikia 64 valstybinės ir 5 nevalstybinės profesinio

mokymo įstaigos. Nuo valstybinio profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimo pradžios 2018 m. buvo

analizuojami regioniniai poreikiai ir studijų programos. Didesniuose miestuose yra daugiau profesinio

mokymo įstaigų, bet profesinis mokymas prieinamas kiekvienoje savivaldybėje. Laisvai samdomi

mokytojai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, kuriems profesija nėra pagrindinė veikla, taip pat gali

vykdyti profesinį rengimą. Tokio teikėjo pavyzdys būtų bendrovė, turinti švietimo centrą. Tokių paslaugų

teikėjų Lietuvoje yra daugiau nei 200.

Profesinio mokymo įstaigos greta profesinio mokymo gali teikti vidurinį ar net žemesnįjį vidurinį

išsilavinimą. Yra specialių profesinio mokymo įstaigų, teikiančių paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių

suaugusiems. Siekiant, kad profesinis mokymas būtų lankstesnis ir tenkintų darbo rinkos poreikius,

tradicinės mokymo programos papildomos modulinėmis profesinio mokymo programos. Pameistrystė

taikoma kaip mokymosi forma.

Valstybė skiria lėšas valstybės finansuojamoms vietoms profesinio mokymo programose. Kasmet

analizuojami regionų darbo rinkos poreikiai ir prioritetinės sritys ir sprendžiama, kiek vietų, kuriose

studijų programas finansuos valstybė. Mokiniai turi prioritetą gauti valstybės finansuojamą vietą, jei jie

tais pačiais metais yra įgiję žemesnįjį vidurinį išsilavinimą toje pačioje profesinio mokymo įstaigoje. Į

4Privatūs asmenys arba valstybė gali įsteigti bendrojo lavinimo mokyklą (taip pat suaugusiems). Šiuo metu tokių
suaugusiųjų švietimo mokyklų nėra.

https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx
https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/EducationProviders/SitePages/Home.aspx?ss=0935dda2-7a77-421c-8459-90ce16d59690
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pirminio profesinio mokymo programos valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti asmuo, kuris

pirmą kartą mokysis pagal profesinio mokymo programą. Jei asmuo įgijo kvalifikaciją baigęs pirminę

profesinio mokymo programą, jis gali gauti valstybės finansuojamą vietą tik tęstiniam profesiniam

mokymui.

Suaugęs asmuo, turintis vidurinį išsilavinimą, gali stoti į aukštojo mokslo institucijas (kolegijas ir

universitetus). Be universitetinių ar koleginių studijų, aukštoji mokykla gali teikti perkvalifikavimo ar kitas

laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikiančios įstaigos

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikia: neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigos, švietimo centrai,

aukštosios mokyklos, nuolatinį profesinį tobulėjimą teikiančios įstaigos, įmonės, nevyriausybinės

organizacijos, andragogikos specialistai ir kt. Darbdaviai suaugusiųjų švietimą ir mokymosi procesą gali

organizuoti darbo vietoje. Anot AIKOS, Lietuvoje veikia 105 neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos.

Duomenų apie bendrą neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikiančių įstaigų skaičių nėra5.

Trečiojo amžiaus universitetai (TAU) teikia neformalųjį švietimą senjorams. Šiuo atveju žodis

„universitetas“ neturi įprastos reikšmės. TAU gali būti programa, kurią įgyvendina savivaldybės įstaiga ar

aukštoji mokykla. Programą gali teikti fizinių asmenų grupė, kuri nebūtinai turi būti įregistruota kaip

juridinis asmuo. Pagal 2018 metų duomenis Lietuvoje buvo 66 TAU. TAU teikia istorijos, politikos mokslų,

užsienio kalbų, informacinių technologijų ir kitus mokymus. Žmonės gali išmokti šokti, dainuoti, šviestis

parodose ar kelionėse. TAU veikla skatina pagyvenusių žmonių socialinę integraciją ir žadina norą

nesiliauti mokytis.

Neformalųjį švietimą teikia ir formaliojo švietimo įstaigos - profesinio mokymo įstaigos ir įmonės, kurios

įtraukė tokią veiklą į savo nuostatus arba turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotas licencijas

tokiems mokymams teikti.

Kitos ministerijos - tokios kaip Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Finansų, Susisiekimo, Sveikatos

apsaugos ir Kultūros ministerija turi savo vidaus neformaliojo suaugusiųjų švietimo struktūras, kurios

atitinkamų sričių specialistams teikia kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.

5 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en
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Aukštąjį išsilavinimą turinčių 25–64 metų gyventojų skaičius 2019 m. buvo 658,5 tūkst., ir jie sudarė 43,1

proc. visų šios amžiaus grupės gyventojų. Šis skaičius Lietuvoje tolydžio didėja. Palyginti su kitomis ES

šalimis, esame vieni pirmųjų (ES 27 - 31,6%).

2 diagrama. 25–64 metų gyventojai pagal išsilavinimo lygį6:
1. Tamsiai mėlyna: Aukšta - aukštesnė, aukštesnė (2013 m. - ISCED 5, 6, nuo 2014 m. - ISCED 5, 6, 7, 8).
2. Žalia: vidutinio lygio - pagrindinė su profesine kvalifikacija, vidurinė (be / su profesine kvalifikacija),

speciali vidurinė (ISCED 3, 4).
3. Rožinis: žemas - nėra pagrindinio, pirminio (be / su profesine kvalifikacija), pagrindinio (ISCED 0, 1, 2).

Suaugusiųjų švietimo tyrimo (2016 m.) duomenimis, 38% 25–64 metų amžiaus gyventojų mokėsi

formaliojo švietimo įstaigose, įvairių mokymo teikėjų organizuotuose kursuose ir seminaruose, taip pat

savarankiškai. Moterys mokėsi daugiau nei vyrai, miesto gyventojai daugiau nei kaimo gyventojai.

Dažniausiai mokėsi jaunesni 25–34 metų žmonės (49 proc.), taip pat turintys aukštąjį išsilavinimą (59

proc.) ir dirbantys asmenys (46 proc.). 31 proc. (958 tūkst.) suaugusiųjų nesimokė niekur, bet iš jų 7proc.

norėjo mokytis. Pagrindinės nesimokymo priežastys buvo per didelis užimtumas ir per brangi mokymų

pasiūla.

6 https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas

https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas
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3 diagrama. Suaugusių gyventojų dalyvavimas formaliojo, neformaliojo švietimo ir savarankiško mokymosi
procese7. Palyginti su visu 25–64 metų gyventojų procentais (pirmasis stulpelis -Formalusis švietimas, antroji
skiltis - neformalusis švietimas, trečioji skiltis - savišvieta).

Parama suaugusiųjų švietimui

Dabartiniai suaugusiųjų švietimo politikos prioritetai

Dabartiniai suaugusiųjų švietimo politikos prioritetai yra nustatyti valstybės ilgalaikės plėtros strategijoje

Lietuvos pažangos strategija. Lietuva 2030.8 ir Nacionalinė švietimo strategija 2013–2022 m9. Valstybė

įsipareigoja „sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių

ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir

tobulinimą“.

Tikslas sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą atsispindi Nacionalinėje švietimo strategijoje

2013–2022 m. Strategijoje teigiama, kad Lietuva lenkia kai kurias ES valstybes pagal kelis rodiklius.

Lietuvoje jaunimo (30–34 m.) aukštojo išsilavinimo lygis 2013 m. Siekė 51,3 proc., O 2014 m. pakilo iki

53,3 proc. Pagal įdarbinamų asmenų (25–64 m.), turinčių bent vidurinį išsilavinimą, lygį Lietuva pirmauja

ES. Tačiau Lietuva nesėkmingai stengėsi padidinti suaugusiųjų, besimokančių visą gyvenimą, procentą

nuo 5 iki 15. Šis tikslas buvo nustatytas Mokymosi visą gyvenimą strategijoje. Remiantis Eurostato

duomenimis, 2019 m. tik 6,9 proc. suaugusiųjų (25–64 m.) dalyvavo suaugusiųjų švietime per keturias

savaites iki duomenų rinkimo (ES 2019 m. - 11,2 proc.). Siekiant spręsti minėtus klausimus, 2013–2022 m.

Nacionalinėje švietimo strategijoje keliami šie tikslai:

7 https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas
8 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
9 https://www.smm.lt/uploads/documents/Veikla_strategija/VSS%20Seimui_2012-09-19.pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://www.smm.lt/uploads/documents/Veikla_strategija/VSS Seimui_2012-09-19.pdf
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1. Skatinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi įvairovę ir tęstinės veiklos galimybes atsižvelgiant į

ekonomikos ir visuomenės poreikius ir sukurti lanksčią prieinamumo sistemą, garantuoti

švietimo kokybę, stiprinti kultūros įstaigų ir verslo įmonių gebėjimus dalyvauti mokymosi visą

gyvenimą procese

2. Organizuoti švietėjišką pilietinę veiklą ir savipagalbą visoje šalyje, plėtoti įvairias organizacines

formas, skatinti suaugusiųjų mokinių ir studentų organizacijų konsolidaciją.

3. Stiprinti mokymosi motyvaciją susiejant mokymąsi visą gyvenimą su besimokančiųjų

pasirinkimais ir sukuriant finansinės paramos sistemą. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir darbo

patirties vientisumą praktikos, pameistrystės ir profesinio mokymo metu. Sukurti ir įdiegti

įvairiais būdais pasiektų kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo sistemą.

4. Užtikrinti, kad besimokantieji galėtų savarankiškai kontroliuoti savo karjerą, galėdami gauti

individualizuotą pagalbą realioje ir virtualioje aplinkoje, įgyti ir tobulinti reikalingas

kompetencijas, kryptingai rinktis karjerą ir tęsti mokymąsi. Inicijuoti ir remti kokybiškų studijų

programų populiarinimą.

5. Sukurti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, apimančią neformaliojo suaugusiųjų švietimo,

tarpinstitucinio koordinavimo, informavimo ir konsultavimo, neformaliojo švietimo kokybės

užtikrinimo ir neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo finansavimo mechanizmus.

Nacionalinėje švietimo strategijoje 2013–2022 nustatyti tikslai turėtų būti įgyvendinti remiantis

atnaujintu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu (2015 m.). Nauja šio

įstatymo redakcija įtvirtina tokius pagrindinius pakeitimus:

 jame apibrėžiami planavimo, informacijos ir siūlymų teikimo, kokybės užtikrinimo ir įgytų

kompetencijų pripažinimo klausimai;

 stiprinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos vaidmuo, formuojant ir įgyvendinant

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą politiką;

 naujais vyriausybės priimtais reglamentais (rengiama finansavimo metodika) numatyta

įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo mechanizmą;

 kiekvienam asmeniui gali būti suteikiamos iki 5 dienų atostogos neformaliojo švietimo veiklai,

susitarus su darbdaviu;

 mokymosi visą gyvenimą, andragogo (suaugusiųjų mokytojo) ir trečiojo amžiaus universiteto

sąvokos įtrauktos į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymą.
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Valstybės ir savivaldybių vaidmuo

Formuojant ir įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką dalyvauja tiek centrinės, tiek vietos valdžios

institucijos. Nacionaliniu lygiu vaidmuo tenka Lietuvos Respublikos parlamentui, Vyriausybei, Švietimo

mokslo ir sporto ministerijai, kitoms ministerijoms, vyriausybinėms institucijoms ir institucijoms, kurios

atskaitingos ministerijoms. Savivaldybės veikia vietos lygiu.

Švietimo įstatyme (1991)10, aprašomos visos švietimo politikos funkcijos, įskaitant suaugusiųjų švietimo

politiką.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymas (2015)11 reglamentuoja neformaliojo

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo struktūros, organizavimo ir finansavimo pagrindus.

Savivaldybės taryba skiria neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių, kuris koordinuoja

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano, patvirtinto savivaldybės taryboje,

įgyvendinimą. Šiuo metu koordinatoriai paskirti visose Lietuvos savivaldybėse (60). Jų institucinė

priklausomybė yra įvairi (4 diagrama).

4 diagrama. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių institucinė priklausomybė savivaldybėse12.

10 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480?jfwid=q8i88mic2
11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356
12

http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/1.%20GSteponavici
us_NSS%20bkls%20savivaldybese%20apzvalga.pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480?jfwid=q8i88mic2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356
http://smpf.lt/uploads/Pranešimai/EPALE konferencija 2018 Rugsėjis/1. GSteponavicius_NSS bkls savivaldybese apzvalga.pdf
http://smpf.lt/uploads/Pranešimai/EPALE konferencija 2018 Rugsėjis/1. GSteponavicius_NSS bkls savivaldybese apzvalga.pdf


Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204- 077426

Savivaldybės patvirtino iš savivaldybės biudžeto finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir

tęstinio mokymo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašus. Pagrindinis finansavimo tikslas -

plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas savivaldybėje, atliepti visuomenės ir darbo rinkos

poreikius. Aprašai nustato neformaliojo suaugusiųjų švietimo savivaldybėse plėtros prioritetus ir tikslus,

programų atrankos tvarką, reikalavimus joms ir jų vykdytojams, finansavimo ir atsiskaitymo tvarką.

Finansavimo modeliai savivaldybėse yra panašūs, bet kartu ir skirtingi. Kai kuriose savivaldybėse

administracija inicijuoja ir parenka neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas,

finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Kitose savivaldybėse už programų konkurso inicijavimą ir

organizavimą atsakingos švietimo pagalbos įstaigos. Yra savivaldybių, kurių administracijos inicijuoja

programų konkursus ir skiria lėšas programų plėtrai, tačiau patį programų konkursą organizuoja ir

administruoja švietimo pagalbos įstaiga.

Skirtingų savivaldybių programų atrankos sąlygų aprašymuose skiriasi programos apimtis (nuo 8 iki 60

valandų) ir minimalus besimokančiųjų skaičius (nuo 5 iki 25 dalyvių).

2016 m. savivaldybėse buvo atlikti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimai. Kai kuriose

savivaldybėse jie buvo vykdomi bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis. Kitose savivaldybėse

suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius tyrė rajono neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį

mokymą koordinuojančios institucijos.

Įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimas

Visuomenė dalyvauja formuojant ir prižiūrint suaugusiųjų švietimo politiką per Lietuvos neformaliojo

suaugusiųjų švietimo tarybą, kurią Vyriausybė vėl suaktyvino 2014 ir 2020 m. Tarybą sudaro atstovai iš

valstybinių ir savivaldybių institucijų, organizacijų, atstovaujančių darbdavių ir darbuotojų interesams,

taip pat NVO, vykdančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas. Taryba teikia

konsultacijas ir svarsto pagrindines neformaliojo švietimo plėtros perspektyvas, strategines formalaus

suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo kryptis Lietuvoje. Taryba analizuoja

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtros projektus ir suaugusiųjų švietimo institucijų veiklą.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1992 m., aktyviai

dalyvauja suaugusiųjų švietimo politikos plėtroje. Bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio

suaugusiųjų švietėjais bei institucijomis, asociacija skatina visuomenę mokymuisi visą gyvenimą. LSŠA

teikia pagalbą kuriant bendradarbiaujančių suaugusiųjų švietimo įstaigų tinklą, dalinantis informacija ir
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keičiantis programomis, rengiant bendrus projektus ir tobulinant asociacijos narių andragoginę

kvalifikaciją.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo centrų vadovų asociacija dalyvauja formuojant nacionalinę suaugusiųjų

švietimo politiką, skatina formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą organizuojant

renginius, skirtus suaugusiųjų švietimo centrų specialistų tęstiniam profesiniam tobulėjimui.

Švietimo mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo metodikos centras

aktyviai veikia įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką. Centras vykdo nacionalines suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymo programas bei projektus, kuria ir valdo skaitmeninę mokymosi programų

bei objektų saugyklą, teikia informaciją visuomenei, atlieka šalies suaugusiųjų švietimo būklės ir poreikių

tyrimus bei vykdo projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimo galimybių plėtra13.

Bedarbių kvalifikacijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo klausimus sprendžia Užimtumo

tarnyba, veikianti prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo

politiką, konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais ir

prireikus skiria finansinę paramą įgyti profesiją, tobulinti darbo įgūdžius ar steigti naujas darbo vietas.

Perkvalifikavimą, naujos kvalifikacijos įgijimą finansuoja valstybė savo biudžeto ir Europos Sąjungos

struktūrinių fondų lėšomis.

Suaugusiųjų švietimo finansavimas

Pagrindiniai finansavimo principai

Suaugusiųjų pradinis, pagrindinis ir vidurinis lavinimas vykdomas formaliojo švietimo įstaigose yra

visiškai finansuojamas iš valstybės ir savivalybės biudžetų pagal klasės krepšelio principą.

Pirminis profesinis mokymas taip pat finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal vieno

studento finansavimo principą. Profesinio mokymo įstatyme yra numatytas darbdavių, vykdančių

dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimą ir dalyvaujančių profesiniame mokyme, skatinimo teisinis

pagrindas.

Asmenys, norintys pirmą kartą įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, gali pretenduoti į valstybės

finansuojamas studentų vietas. Įstojęs į studijų vietą, už kurią reikia mokėti, studentas už studijas

13 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/distribution-responsibility-43_en

https://uzt.lt/
https://uzt.lt/
http://www.socmin.lrv.lt/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/distribution-responsibilities-43_en
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aukštojoje mokykloje turi susimokėti pats. Studijų išlaidas taip pat gali padengti darbdaviai, kiti fiziniai ar

juridiniai asmenys.

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą dažniausiai finansuoja studijų programų dalyviai arba suinteresuoti

juridiniai bei privatūs subjektai, išskyrus programas, kurias užsako valstybė ar vietos valdžia ir kurios

finansuojamos iš atitinkamų biudžetų. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos ir konkretiems

tikslams skirti projektai, kuriuos užsakė valstybė ar savivaldybė, finansuojami iš valstybės ar vietos

biudžeto. Remdamasi Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą įstatymu (2014 m.),

Vyriausybė turėtų parengti naują neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo metodiką. 2015 m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei pristatė Rezoliuciją dėl studijų neformaliojo

suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą programose finansavimo metodikos. Pagal šį projektą

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą programos būtų finansuojamos iš tikslinių

valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė įsakymą finansuoti

programas iš nacionalinio biudžeto lėšų. Savivaldybių tarybos nustatytų procedūras, kaip finansuoti

programas iš vietos biudžeto pinigų.

Valstybinės institucijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas finansuoja tikslinėmis dotacijomis

arba taikydamos projektų atrankos metodus. Didžiausias dėmesys teikiamas į darbo rinką orientuotam

neformaliajam suaugusiųjų švietimui, tačiau daugiau ar mažiau remiamas ir neprofesinis suaugusiųjų

švietimas.

Parama iš ES fondų yra pagrindinė finansinė parama neformaliajam suaugusiųjų švietimui. 2014–2020 m.

laikotarpiu apie 170 mln. EUR buvo paskirstyta įvairioms neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms,

kurias valdo Ekonomikos ir inovacijų ministerija (102,53 mln.), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (61,4

mln.) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (6 mln.)14.

Finansinė parama besimokantiems suaugusiems

Lietuvos gyventojai turi teisę iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų atskaityti per mokestinį

laikotarpį sumokėtus mokėjimus už profesinį mokymą ar studijas (įskaitant doktorantūros studijas),

kuriuos baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas arba atitinkama kvalifikacija. Tuo atveju, jei studijuojantis

Lietuvos gyventojas yra jaunesnis nei 26 metų ir nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybės

pasinaudoti teise į tai, kad iš jo pajamų mokesčio būtų išskaičiuotos išmokos už studijas, vienas iš jo tėvų

(įtėvių), ar globėjų gali atskaityti tokias išlaidas iš savo pajamų. Studijuojantis gyventojas arba vienas iš jo

tėvų (globėjų) gali susigrąžinti dalį sumokėtų studijų mokesčių.

14 http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/03/NVSS-studija.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6/yLcXICpKBz
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9f371068dc11e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ebdcad6e-aca4-4558-8035-0e33970b560a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9f371068dc11e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ebdcad6e-aca4-4558-8035-0e33970b560a
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/03/NVSS-studija.pdf
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Darbo kodeksas (2016)15 numato mokymosi atostogas šiais atvejais:

„Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių

švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:

1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;

2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose

ir tvarkaraščiuose;

4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai, ar meno projektui baigti ir

ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;

5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines

dienas kiekvienam egzaminui.

2. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki

penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo

programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo

dienų.

3. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už

mokymosi atostogas, nurodytas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų

švietimo programoje yra susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų

per vienus darbo metus, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG)
analizė
2 lentelė. Lietuvos suaugusiųjų švietimo SSGG16

Stiprybės Beveik visos savivaldybės turi suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas (centrus) arba

bendrojo lavinimo mokyklas su suaugusiųjų klasėmis; profesinio rengimo ir

aukštosios mokyklos siūlo nuolatinį profesinį tobulėjimą ir perkvalifikavimo kursus;

savivaldybėse veikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą

koordinatoriai; skaitmeninamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą

gyvenimą turinys bei programos; neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikia daugiau nei

1000 skirtingų švietimo paslaugų teikėjų, skatinančių suaugusiųjų motyvaciją

mokytis; mokymasis visą gyvenimą yra susijęs su besimokančiųjų pasirinkimu;

15 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c
16 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7f45490007711e6bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=f4nne5tdt)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7f45490007711e6bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=f4nne5tdt),
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sukurta finansinės paramos, įgalinančios dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose,

sistema; ES struktūriniai fondai remia aukštos kokybės karjeros paslaugų teikimą

realioje ir virtualioje aplinkoje; tobulinamos andragoginės ir pedagoginės

kompetencijos; Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kviečia

Lietuvą dalyvauti tarptautinėje suaugusiųjų kompetencijų apžvalgoje (PIAAC)

Silpnybės Profesinio mokymo įstaigos nėra kryptingai orientuotos ir atviros įvairaus amžiaus

bei poreikių suaugusiesiems; kai kuriuose regionuose, ypač kaimo vietovėse,

suaugusiesiems nesuteikiama galimybė dalyvauti savaiminio, neformaliojo mokymosi

procese; mažai suaugusiųjų dalyviauja kompetencijų pripažinimo procese; aukštojo

mokslo įstaigos neskiria pakankamai dėmesio darbo rinkos poreikiams,

nepakankama sąveika su darbdaviais; mokymesi (ypač regionuose) dalyvauja tik iki

30 proc. suaugusiųjų: trūksta iniciatyvos, motyvacijos, sąlygų, informacijos apie

praktinius suaugusiųjų švietimo aspektus, kvalifikacijos kėlimo renginius; mokymų

vadovai stokoja andragoginių kompetencijų.

Galimybės Aukštojo mokslo studijų programos pritaikomos neformaliajam suaugusiųjų

švietimui; besimokantieji vertina nuolatinį žinių ir įgūdžių tobulinimą kaip

įsidarbinimo ir tobulėjimo sąlygą; besimokantieji gali naudotis ES švietimo

programomis, „Nordplus Adult“, Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės

finansiniais mechanizmais ir kitomis programomis; asmeniui suteikiamos galimybės

įgyti kompetencijų asmeninei karjerai valdyti, tai lemia sėkmingą studijų programų

pasirinkimą, studijų ir darbo derinimo galimybes; Švietimo, mokslo ir sporto

ministerija 2013 m. patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą; 2019 m.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras patvirtino Švietimo sektoriaus ir bibliotekų

veiklos profesinį standartą.

Grėsmės Dėl demografinių pokyčių, senėjančios visuomenės mažėja švietimo paslaugų

poreikis; kaime ar atokiose vietovėse galimybė mokytis suaugusiems yra ribota, todėl

sunku suderinti mokymąsi su kasdieniu gyvenimu; nėra veiksmingo neformaliojo

suaugusiųjų švietimo ir kokybės vertinimo mechanizmo; nepakankamai lėšų

mokymosi visą gyvenimą veiklai skiriama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų; žemesnio išsilavinimo ir mažesnes pajamas gaunantys kaimo

gyventojai, ypač turintys neigiamos mokymosi patirties ar socializacijos problemų,

nėra motyvuoti mokytis; ugdymas karjerai sutapatinamas su visomis orientavimo

(karjeros) paslaugomis; didėjant suaugusiųjų švietimo poreikiui, gali pritrūkti

andragogų.
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