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Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā 

informācija un uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas 

Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas 

to vārdā, nevar tikt saukts pie atbildības par šajos materiālos publicētās informācijas 

izmantošanu. 
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Kopsavilkums 
 
Šis pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Lietuvā ir sagatavots kā viens no  Erasmus + 
programmas līdzfinansētā projekta “Pašvaldības, kas atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) 
intelektuālajiem rezultātiem. Projekts tiek īstenots laikā no 2020. līdz 2022. gadam. 
Vietējās pašvaldības ir vistuvākā atbalsta iestāde vietējiem iedzīvotājiem, kas darbojas ciešā 
sadarbībā ar vietējiem pieaugušo izglītības piedāvātājiem. Tas nosaka pašvaldību īpašo lomu 
pieaugušo izglītībā. 
Projekta mērķis ir attīstīt un palielināt pašvaldību lomu pieaugušo izglītības atbalstīšanā, lai 
veicinātu lielāku pieaugušo dalību izglītībā. 
Šis pārskats sniedz ieskatu pieaugušo izglītības pašreizējā situācijā Lietuvā. Līdzīgus pārskatus 
sagatavo visi projekta partneri, kas ļauj salīdzināt situāciju Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Itālijā. 
Šim pārskatam ir vairākas nodaļas. 
Pirmajā nodaļā raksturota iedzīvotāju struktūra, vecuma grupas, nacionālās grupas un iedzīvotāju 
blīvums, jo tas ietekmē izglītības sistēmu, izglītības piedāvājumu un pieprasījumu. 
Otrajā nodaļā aplūkota pieaugušo izglītības prakse, dažādi pieaugušo izglītības organizēšanas 
modeļi Lietuvā. Nodaļā raksturots darbs, ko veic dažādi pieaugušo izglītības piedāvātāji - 
universitātes, profesionālās izglītības iestādes, privātas izglītības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas. 
Trešajā nodaļā aprakstīts pieaugušo izglītības piedāvājums un pieaugušo izglītības programmu 
pieejamība Lietuvā. 
Nākamajā nodaļā ir izklāstīts pieaugušo izglītības stratēģiskais ietvars - stratēģijas un normatīvie 
akti attiecībā uz pieaugušo izglītību. 
Pārskata beigās varat izlasīt par pieejamo atbalstu pieaugušo izglītībai Lietuvā un SVID analīzi, 
identificējot stiprās, vājās puses, iespējas un draudus pieaugušo izglītībai.  
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Iedzīvotāju struktūra  
 

Demogrāfiskā situācija 

Saskaņā ar Lietuvas statistikas datiem Lietuvas iedzīvotāju skaits 2020. gada sākumā bija 2 794 

090 iedzīvotāji. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinās dažādu iemeslu dēļ, piemēram,  

mirstības un emigrācijas dēļ. Apdzīvotākās vietas ir lielāko pilsētu - Viļņas, Kauņas un Klaipēdas 

- apriņķi. Šo trīs pilsētu iedzīvotāju blīvums 2019. gadā bija attiecīgi 83,3 iedzīvotāji uz 

kvadrātkilometru (iedzīvotāji / km2), 69,4 iedzīvotāji / km2 un 60,8 iedzīvotāji / km2. Viszemākais 

iedzīvotāju blīvums ir Taurages (21,3 iedzīvotāji / km2) un Utenas apriņķos (17.7 

iedzīvotāji/km2)..1 

 

1. tabula. Pastāvīgie iedzīvotāji un teritorija2 

 

 
 

Vecuma grupas 

2020. gada sākumā Lietuvā bija 893,4 tūkstoši cilvēku, kas jaunāki par 29 gadiem, un tas ir 

aptuveni 32% no visiem iedzīvotājiem. Salīdzinot ar to pašu 2019. gada periodu, tas ir par 10,6 

tūkstošiem jeb 1,2% mazāk. Jaunu iedzīvotāju skaita samazināšanās liecina par sabiedrības 

novecošanos un ietekmē izglītības sistēmu. 

Vecuma struktūra Lietuvā: 

0-14 gadi: 15,26% (vīrieši 213 802 / sievietes 202 948) 

15–24 gadi: 10,23% (vīrieši 144 679 / sievietes 134 822) 

25–54 gadi: 38,96% (vīrieši 528 706 / sievietes 535 485) 
                                                                   

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://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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55-64 gadi: 15,1% (vīrieši 183 854 / sievietes 228 585) 

65 gadus veci un vecāki: 20,45% (vīrietis 190 025 / sieviete 368 558) (aptuveni 2020. gadā) 

Iedzīvotāju piramīda ilustrē valsts iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūru un var sniegt ieskatu 

par politisko un sociālo stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Populācija ir sadalīta pa horizontālo 

asi, kreisajā pusē redzami vīrieši un labajā pusē sievietes. Vīriešu un sieviešu populācija ir sadalīta 

5 gadu vecuma grupās, kas attēlotas kā horizontālas joslas gar vertikālo asi, jaunākās vecuma 

grupas ir apakšā, bet vecākās - augšpusē. Iedzīvotāju piramīdas forma laika gaitā pakāpeniski 

mainās, atkarībā no dzimstības, mirstības un starptautiskās migrācijas tendencēm. 

 

1. diagramma. Iedzīvotāju piramīda. Avots: Andrea Šapiro. CIP pasaules faktu grāmata, 2020. gada 27. 

novembris 

Nacionālās grupas 

Saskaņā ar 2011. gada vispārējās tautas skaitīšanas datiem 84,2% iedzīvotāju bija lietuvieši, 6,6% 

poļi, 5,8% krievi un 2,3% baltkrievi, ukraiņi un citas tautības. Kopā Lietuvā dzīvoja 154 tautību 

cilvēki. 

Lietuvas nacionālajām minoritātēm tiek nodrošināti nosacījumi to pastāvēšanai. Šo tautu 

pārstāvjiem ir  iespēja mācīt saviem bērniem dzimto valodu un savas tautu vēsturi, attīstīt savu 

kultūru un sekot savai reliģijai. Lietuvā ir minoritāšu agrīnās izglītības un vispārējās izglītības 

skolas. Izglītība šajās iestādēs tiek nodrošināta gan lietuviešu, gan etnisko minoritāšu valodās. Arī 

studijas koledžās un universitātēs studentiem ir pieejamas ne tikai oficiālajā valsts valodā.3 

 
 
 

                                                                   
3

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

religions-44_en  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/341.html
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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Esošā pieaugušo izglītības prakse 
 

Lietuvā pieaugušo izglītība var būt formāla un neformāla.  

 

Iestādes, kas nodrošina formālu pieaugušo izglītību: 
 pieaugušo vispārējās izglītības skolas (izglītības centri), vispārējās izglītības skolas ar 

nodarbībām pieaugušajiem; 

 profesionālās izglītības (VET) skolas; 

 augstākās izglītības iestādes (AII) - koledžas un universitātes. 

Šīs iestādes (izņemot vispārizglītojošās skolas) piedāvā profesionālās pilnveides un 

pārkvalifikācijas kursus, kas ir neatņemama pieaugušo izglītības sastāvdaļa. 

 

Pieaugušo vispārējās izglītības skolas (izglītības centri) un vispārējās izglītības skolas 
ar nodarbībām pieaugušajiem. 

 Pieaugušo izglītības skolas (izglītības centri) pieder vispārizglītojošo skolu grupai, t., ts var būt 

pieaugušo pirms - ģimnāzija, pieaugušo pamatizglītības vidusskola vai pieaugušo ģimnāzija. 

Pieaugušo izglītības skolas nodrošina pieaugušo pamatskolas (ISCED 1), pamatizglītības (ISCED 

2), I daļas (5. – 8. Klase) un II (9. – 10. Klase) un vidusskolas (ISCED 3) mācību programmas. 

Tikpat labi vispārizglītojošās skolas var izveidot pieaugušo klases, kurās nodrošina šīs mācību 

programmas. Šī iespēja ļauj pieaugušajiem mācīties tuvāk mājām, ja apkārtnē nav nevienas 

pieaugušo izglītības iestādes. 

Skolas rada apstākļus, lai izglītojamie varētu modulāri apgūtu noteiktus obligātos un izvēles vai 

papildu un neformālos mācību priekšmetus. Izglītojamie var izvēlēties apgūt vielu arī tālmācībā. 

Pieaugušo skolas, kurām ir nepieciešamā materiālā bāze un profesionālās mācību programmas, var 

nodrošināt profesionālo izglītību un mācības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. pieaugušo 

Izglītību, kas tiek nodrošināta iepriekšminētajās iestādēs, finansē valsts. Lietuvas Izglītības un 

zinātnes iestāžu reģistrā (AIKOS) teikts, ka ir 56 pieaugušo vispārizglītojošās skolas un 

vispārizglītojošās skolas ar klasēm pieaugušajiem. Šīs iestādes izveido pašvaldības4. Ģeogrāfiski 

lielākās pilsētās mēdz būt vairākas pieaugušo skolas. Gandrīz visu pašvaldību5centros ir vismaz 

viena skola, kurā pieaugušie var mācīties. 

Profesionālās izglītības (VET) skolas.  

Valsts, pašvaldību un nevalstiskās VET nodrošina profesionālo izglītību. VET ir viņu galvenā 

darbība. Pēc AIKOS datiem Lietuvā ir 64 valsts VET un 5 nevalstiskās VET iestādes. Kopš valsts 

VET iestāžu tīkla optimizācijas sākuma, 2018. gadā ir analizētas reģionālās vajadzības un 

pieejamās studiju programmas. Lielākās pilsētās ir vairāk VET iestāžu, taču VET ir pieejama katrā 

                                                                   
4Privātpersonas vai valsts var izveidot vispārējās izglītības skolu (arī pieaugušajiem). Šobrīd tādu 

pieaugušo izglītības skolu nav. 
5 Lietuva ir sadalīta 60 administratīvajās vienībās - pašvaldībās  

 

https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx
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pašvaldībā. VET var sniegt arī ārštata skolotāji un citas fiziskas un juridiskas personas, kurām VET 

nav galvenā darbība. Uzņēmums, kurā ir izglītības centrs, būtu šāda pakalpojumu sniedzēja 

piemērs. Šādu pakalpojumu sniedzēju Lietuvā ir vairāk nekā 200. 

VET iestādes kopā ar profesionālo izglītību var nodrošināt vidusskolas vai pat pamatskolas 

izglītību. Ir specializētas VET iestādes personām ar īpašām izglītības vajadzībām. Lai VET būtu 

elastīgāka un spējīgāka apmierināt darba tirgus vajadzības, tradicionālajām programmām tiek 

pievienotas modulārās VET programmas. Tiek ieviesta māceklība kā mācīšanās forma. 

Daļai studiju vietu VET studiju programmās līdzekļus piešķir Valsts. Katru gadu tiek analizētas 

reģionālā darba tirgus vajadzības un prioritārie studiju virzieni. Saskaņā ar to tiek izlemts, cik vietu 

kādā studiju programmā valsts finansēs. Skolēniem ir prioritāte iegūt valsts apmaksātu studiju vietu, 

ja viņi šajā VET iestādē tajā pašā gadā ir pabeiguši pamatizglītību. Tas pats noteikums attiecas uz 

tiem, kuri veselības problēmu dēļ nevar iegūt iegūto kvalifikāciju, un uz tiem, kuriem ir labāki 

mācību sasniegumu rezultāti. Persona, kas pirmo reizi iestājas VET studiju programmā, var 

pretendēt uz valsts apmaksātu vietu. Ja personai ir sākotnējā VET studiju programmā iegūta 

kvalifikācija, uz valsts apmaksātu vietu viņam ir tiesības pretendēt tikai turpinot VET . 

Pieaugušais, kurš pabeidzis vidējo izglītību, var iestāties augstskolās (koledžās un universitātēs). 

Nedskaitot universitātes vai koledžas studijas, AII var nodrošināt arī pārkvalifikācijas vai 

neterciālās studiju programmas 

Institūcijas, kas organizē un nodrošina neformālo pieaugušo izglītību 
Neformālo pieaugušo izglītību var nodrošināt neformālās pieaugušo izglītības iestādes, pieaugušo 

izglītības centri, vidusskolas, iestādes, kas nodrošina profesionālo pilnveidi, uzņēmumi, 

nevalstiskās organizācijas, andragoģijas speciālisti utt. Darba devēji mācību procesu darbiniekiem 

var organizēt darba vietā. Saskaņā ar AIKOS datiem Lietuvā ir 105 neformālās pieaugušo izglītības 

skolas. Nav datu par visu veidu iestāžu skaitu, kas nodrošina neformālo pieaugušo izglītību6. 

Trešās paaudzes universitātes (TAU) nodrošina neformālo izglītību vecāka gadagājuma 

cilvēkiem. Šajā gadījumā vārdam “universitāte” nav parastās nozīme. TAU var būt programma, 

kuru īsteno pašvaldības iestāde vai AII. To var dibināt fiziskas personas, bet tā nav obligāti 

jāreģistrē kā juridiska persona. Pēc 2018. gada datiem,  Lietuvā bija 66 TAU. TAU nodrošina 

vēstures, politikas zinātnes, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju nodarbības. Cilvēki var 

iemācīties dejot, dziedāt vai pavadīt brīvo laiku izstādēs vai ceļojumos. Sabiedrisko organizāciju 

darbība stimulē vecāka gadagājuma cilvēku integrāciju sabiedrībā un modina vēlmi turpināt 

mācīties. 

Neformālo izglītību nodrošina arī formālās izglītības iestādes - VET iestādes un uzņēmumi, kas 

šādas aktivitātes ir iekļāvuši savos noteikumos vai kuriem ir Izglītības, zinātnes un sporta 

ministrijas izsniegtas licences šādu mācību nodrošināšanai. 

Citām ministrijām, piemēram, Valsts aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Finanšu 

ministrijai, Transporta un sakaru ministrijai, Veselības ministrijai un Kultūras ministrijai ir savas 

neformālās pieaugušo izglītība struktūras, kurās speciālisti var uzlabot savu profesionālo 

kvalifikāciju attiecīgajā jomā. 

 

 

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

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/treciojo-amziaus-universitetai/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en
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Augsti izglītoti iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 64 gadiem 2019. gadā bija 658,5 tūkstoši, un tie 

veidoja 43,1% no visiem iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Šis skaitlis Lietuvā 

konsekventi pieaug, salīdzinot ar citām ES valstīm, Lietuva ir viena no pirmajā\m (ES 27 - 31,6%). 

 

 

 

 

 
 

2. grafiks. Iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 64 gadiem pēc izglītības līmeņa7: 

1. Tumši zils: augsts – augstākā izglītība (2013. gads - ISCED 5, 6, kopš 2014. gada - 

ISCED 5, 6, 7, 8). 

2. Gaiši zils: vidējā - (bez / ar profesionālo kvalifikāciju), (ISCED 3, 4). 

3. Rozā: Zema - nav pamatskolas (bez / ar profesionālo kvalifikāciju), (ISCED 0, 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
7 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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Saskaņā ar pieaugušo izglītības apsekojuma datiem (2016) 38% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 

gadiem mācījās formālās izglītības iestādēs, kursos un semināros, kurus organizēja dažādi 

apmācību nodrošinātāji, kā arī mācījās patstāvīgi. Sievietes mācījās vairāk nekā vīrieši, pilsētu 

iedzīvotāji vairāk nekā lauku iedzīvotāji. Vislabprātāk studē jaunāki cilvēki vecumā no 25 līdz 34 
gadiem (49%), kā arī tie, kuriem ir augsts izglītības līmenis (59%) un nodarbinātie (46%).  
31% pieaugušo iedzīvotāju nemācījās nekur (958 tūkstoši), no kuriem 7% vēlējās mācīties. 
Galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nevarēja mācīties, bija pārmērīga nodarbinātība un pārāk dārga 
mācību maksa. 
  

 
 

3. grafiks. Pieaugušo iedzīvotāju dalība formālajā, neformālajā izglītībā un patstāvīga 

mācīšanās8 procentos, salīdzinot ar kopējo iedzīvotāju skaitu vecumā no 25 līdz 64 gadiem 

(pirmais stabiņš – dalība formālā izglītībā, otrajā  - neformālā izglītība, trešajā - 

pašizglītošanās).  

 

 

Esošais atbalsts pieaugušo izglītībai 

Pašreizējās pieaugušo izglītības politikas prioritātes 

Pašreizējās pieaugušo izglītības politikas prioritātes ir noteiktas Valsts ilgtermiņa attīstības 

stratēģijā “Lietuvas progresa stratēģija“ Lietuva 2030 ”9 un Valsts izglītības stratēģijā 2013. – 

2022. Valsts apņemas “izveidot efektīvu mūžizglītības sistēmu, kas efektīvi izmanto informācijas 

komunikācijas tehnoloģijas un garantē dinamiskai sabiedrībai nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvi un attīstību”. 

                                                                   
8 https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas  
9 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-kultura-ir-sportas-2020/svietimas
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Efektīvas mūžizglītības sistēmas izveides mērķis ir atspoguļots Valsts izglītības stratēģijā 2013. – 

2022. 10  Stratēģijā teikts, ka Lietuva atsevišķos rādītājos ieņem vadošās pozīcijas Eiropas 

dalībvalstu vidū. Lietuvā augstākās izglītības līmenis jauniešiem (30–34 gadus vecu) 2013. gadā 

bija 51,3 procenti, 2014. gadā tas pieauga par diviem punktiem līdz 53,3 procentiem. Lietuva ir 

vadošā vietā ES iedzīvotāju (vecumā no 25–64 gadiem), kurām ir vismaz vidējā izglītīb, 

nodarbinātības līmenī. Tomēr Lietuvai ir neveiksmīgi centieni palielināt pieaugušo procentuālo 

daļu mūžizglītībā no 5 procentiem līdz 15 procentiem. Šis mērķis ir noteikts mūžizglītības 

nodrošināšanas stratēģijā. Saskaņā ar Eurostat datiem 2019. gadā tikai 6,9% procentu pieaugušo 

(vecumā no 25 līdz 64 gadiem) 4 nedēļu laikā pirms datu apkopošanas bija piedalījušies pieaugušo 

izglītībā. (ES 2019 m. - 11,2%). Lai atrisinātu iepriekš minētos jautājumus, Nacionālajā izglītības 

stratēģijā 2013. – 2022. Gadam izvirzīti šādi mērķi: 

1. Veicināt mūžizglītības daudzveidību un iespēju turpināt izglītības aktiviotātes atbilstoši 

ekonomikas un sabiedrības vajadzībām un izveidot elastīgu izglītības pieejamības sistēmu, 

lai garantētu izglītības kvalitāti, stiprinātu kultūras iestāžu un uzņēmējdarbības spējas 

piedalīties mūžizglītības procesā. 

2. Organizēt izglītojošu pilsonisko aktivitāti un pašpalīdzību visā valstī, attīstīt dažādas 

organizatoriskās formas, veicināt skolēnu un studentu organizāciju konsolidāciju. 

3. Stiprināt mācīšanās motivāciju, sasaistot mūžizglītību ar izglītojamo vēlmēm un izveidojot 

finansiāla atbalsta sistēmu. Attīstīt mūžizglītības un darba pieredzes integritāti, izmantojot 

praksi, māceklību un profesionālo izglītību. Izveidot un piemērot dažādos veidos sasniegtu 

kompetenču un kvalifikāciju atzīšanas sistēmu. 

4. Ļaut izglītojamajiem patstāvīgi kontrolēt savu karjeru, sniedzot individualizētu palīdzību 

klātienē un virtuālajā vidē, attīstot nepieciešamās prasmes un iemaņas, mācot svarīgas 

kompetences un veidojot apziņu par karjeras izvēli un sevis pilnveidošanu. Uzsākt un 

atbalstīt kvalitatīvu studiju programmu popularizēšanu. 

5. Izveidot saskaņotu pieaugušo izglītības sistēmu, kas aptver neformālās pieaugušo izglītības 

finansēšanas mehānismus, iestāžu koordinēšanu, informēšanu un konsultēšanu, neformālās 

izglītības kvalitātes garantēšanu un neformāli sasniegto kompetenču atzīšanu. ” 

Valsts izglītības stratēģijā 2013. – 2022. gadam noteiktie mērķi ir jāīsteno, izmantojot atjaunoto 

Likumu par pieaugušo neformālo izglītību un tālākizglītību (2014). Šī jaunā neformālās pieaugušo 

izglītības un tālākizglītības likuma versija iekļauj šādas galvenās izmaiņas: 

 risina plānošanas, informācijas un konsultāciju, kvalitātes nodrošināšanas un iegūto 

kompetenču atzīšanas jautājumus; 

 stiprina neformālās pieaugušo izglītības padomes lomu, veidojot un īstenojot pieaugušo 

neformālās izglītības un mūžizglītības politiku; 

 nosaka, ka jauniem valdības noteikumiem jāievieš neformālās pieaugušo izglītības 

finansēšanas mehānismu (tiek izstrādāta finansēšanas metodika); 

 paredz katram cilvēkam maksimums 5 dienu atvaļinājumu neformālās izglītības pasākumu 

apmeklēšanai. Atvaļinājums jāsaskaņo ar darba devēju (šajā nolūkā ir grozīti Darba 

kodeksa 181. un 210. pants) (Ja darbinieks tajā pašā vietā strādā vairāk nekā piecus gadus 

un viņa dalība neformālās izglītības programmā ir saistīta ar kvalifikācijas apmācību, šādā 

gadījumā darba devējam būtu jāmaksā ne mazāk kā puse no šī konkrētā darbinieka vidējās 

algas); 

                                                                   
10 https://www.smm.lt/uploads/documents/Veikla_strategija/VSS%20Seimui_2012-09-19.pdf 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Veikla_strategija/VSS%20Seimui_2012-09-19.pdf
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 pieaugušo neformālās izglītības un tālākizglītības likumā ir iekļauti jēdzieni: mūžizglītība, 

andragogs (pieaugušo izglītotājs) un trešās paaudzes universitāte. Rezultātā šie jēdzieni ir 

nostiprināti likumā. 

Valsts un pašvaldības 

Gan centrālās, gan vietējās pašvaldības piedalās pieaugušo izglītības politikas veidošanā un 

īstenošanā. Nacionālā līmenī sava loma ir Lietuvas Republikas parlamentam, valdībai, Izglītības 

zinātnes un sporta ministrijai, citām ministrijām, valdības institūcijām un ministrijām atbildīgajām 

institūcijām. Pašvaldības rīkojas vietējā līmenī. 

Izglītības likumā (1991) 11  aprakstītas visas izglītības politikas funkcijas, ieskaitot pieaugušo 

izglītības politiku. 

Neformālās pieaugušo izglītības un tālākizglītības likums (201)12 reglamentē pieaugušo neformālo 

izglītību un tālākizglītību, to struktūras, organizēšanas un finansēšanas pamatus. Pašvaldības 

padome ieceļ pieaugušo neformālās izglītības koordinatoru, lai īstenotu pieaugušo neformālās 

izglītības un tālākizglītības rīcības plānu. Pašlaik koordinatori ir iecelti visās Lietuvas pašvaldībās 

(60). Viņu institucionālā atkarība ir dažāda. 

 

                                                                   
11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480?jfwid=q8i88mic2 
12 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356 
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1% Informācijas centrs

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356
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4. diagramma. Pieaugušo neformālās izglītības koordinatoru institucionālais sadalījums 

pašvaldībās13 

Pašvaldības ir apstiprinājušas no pašvaldības budžeta finansēto neformālās pieaugušo izglītības 

un tālākizglītības programmu finansēšanas un atlases kārtības aprakstus. Viņu finansēšanas 

galvenais mērķis ir attīstīt neformālās pieaugušo izglītības pakalpojumus pašvaldībā, pielāgot 

tos sabiedrības un darba tirgus vajadzībām. Apraksti nosaka pieaugušo neformālās izglītības 

attīstības prioritātes un mērķus pašvaldībās, programmu atlases kārtību, prasības tām un to 

īstenotājiem, kārtību, kādā finansē un atskaitās par saņemtajiem līdzekļiem. 

Finansēšanas modeļi pašvaldībās ir līdzīgi, bet tajā pašā laikā atšķirīgi. Dažās pašvaldībās 

pieaugušo neformālās izglītības un tālākizglītības programmas, kuras finansē no pašvaldības 

budžeta, ierosina un izvēlas pašvaldības administrācija. Citās pašvaldībās par programmu 

konkursa ierosināšanu un organizēšanu ir atbildīgas izglītības atbalsta iestādes.  

Ir pašvaldības, kurās pašvaldību administrācija izsludina Programmu konkursu un pēc tam 

piešķir finansējumu Programmu izstrādei. Bet pašu Programmas konkursu organizē un 

administrē izglītības atbalsta iestāde. Programmas apjoms un minimālais izglītojamo skaits 

programmas atlases nosacījumu aprakstos dažādās pašvaldībās atšķiras: no 8 līdz 60 stundām; 

no 5 līdz 25 dalībniekiem. 

2016. gadā pašvaldībās tika veikti pētījumi par pieaugušo neformālās izglītības vajadzībām. 

Dažās pašvaldībās tie tika veikti sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm. Citās pašvaldībās 

pieaugušo neformālās izglītības vajadzības pētīja rajona pieaugušo neformālās izglītības un 

tālākizglītības koordinējošās institūcijas. 

Sadarbība ar valsts organizācijām 
 

Sabiedrība piedalās pieaugušo izglītības politikas veidošanā un uzraudzībā, izmantojot Lietuvas 

Neformālās pieaugušo izglītības padomi, kuru valdība atjaunoja 2014. un 2020. gadā. Padome ir 

ekspertu struktūra, kas sniedz konsultācijas un apsver galvenās neformālās izglītības attīstības 

perspektīvas un stratēģiskos virzienus neformālajā pieaugušo izglītībā Lietuvā. Tā arī analizē 

pieaugušo neformālās izglītības sistēmas attīstības projektus un koordinē pieaugušo izglītības 

iestāžu darbību. Padomi veido pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām, organizācijām, kas 

pārstāv darba devēju un darbinieku intereses, kā arī NVO no neformālās pieaugušo izglītības un 

tālākizglītības sektora. 

Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācija (LAAE) - sabiedriska organizācija, kas dibināta 1992. 

gadā, arī aktīvi piedalās pieaugušo izglītības politikas procesā. Sadarbībā ar Lietuvas un ārvalstu 

pieaugušo izglītotājiem un institūcijām, asociācija veicina plašākas sabiedrības dalību mūžizglītībā. 

LAAE sniedz atbalstu pieaugušo izglītības iestāžu sadarbībass tīkla izveidē, informācijas un 

mācību programmu apmaiņā, kopīgu projektu izstrādē un dalīborganizācijās strādājošo andragogu 

kvalifikācijas celšanā. 

Lietuvas pieaugušo izglītības centru vadītāju asociācija nodarbojas ar nacionālās pieaugušo 

izglītības politikas veidošanu. Tā veicina sadarbību starp formālās un neformālās izglītības 

                                                                   
13 

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

http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/1.%20GSteponavicius_NSS%20bkls%20savivaldybese%20apzvalga.pdf
http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/1.%20GSteponavicius_NSS%20bkls%20savivaldybese%20apzvalga.pdf
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iestādēm un organizē pasākumus pieaugušo izglītības centru personāla tālākai profesionālai 

pilnveidei. 

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošais Izglītības attīstības centrs aktīvi piedalās 

pieaugušo izglītības politikas īstenošanā. Tas īsteno nacionālās pieaugušo izglītības un 

tālākizglītības programmas un projektus, izveido un vada digitālo mācību programmu un rīku 

krātuvi, sniedz informāciju plašākai sabiedrībai, veic pētījumus par pieaugušo izglītības situāciju 

un vajadzībām valstī un īsteno projektus, kas saistīti ar pieaugušo izglītības iespēju attīstību14. 

FINANŠU ATBALSTS: Pieaugušo izglītības finansējums 

Galvenie finansēšanas principi 

Pieaugušo vispārējā pamatizglītība, un vidējā izglītība, kas tiek iegūta formālās izglītības iestādēs, 

tiek pilnībā finansēta no valsts un vietējiem budžetiem, pamatojoties uz klases groza principu. 

Sākotnējo profesionālo izglītību finansē arī valsts un vietējie budžeti, pamatojoties uz principu 

finansēt vienu studentu. Profesionālās izglītības likums nosaka juridisko pamatu darba devēju 

motivēšanai atbalstīt darbiniekus pastāvīgā profesionālā pilnveidē un kompetences paaugstināšanā. 

Personas, kuras pirmo reizi vēlas iegūt augstākās izglītības kvalifikāciju, var pretendēt uz valsts 

finansētām studentu vietām. Uzsākot studijas, par kurām jāmaksā studiju maksa, to var segt 

studenti paši vai arī viņu darba devēji vai citas fiziskas vai juridiskas personas. 

Neformālo pieaugušo izglītību visbiežāk finansē studiju programmu dalībnieki vai ieinteresētās 

juridiskas personas, izņemot programmas, kuras pasūtījusi valsts vai pašvaldība un kuras finansē 

no attiecīgajiem budžetiem. Neformālās pieaugušo izglītības programmas un mērķa projektus, ko 

pasūtījusi valsts vai pašvaldība, finansē no valsts vai vietējiem pašvaldības budžetiem.  

Neformālās pieaugušo izglītības un mūžizglītības likumā (2014), noteikts, ka valdībai ir jāsagatavo 

jauna metodika pieaugušo neformālās izglītības finansēšanai. 

Izglītības, zinātnes un sporta ministrija 2015. gadā iesniedza valdībai projektu “ Rezolūcija par 

finansēšanas metodiku mācībām pieaugušo neformālās izglītības un mūžizglītības programmās.” 

Saskaņā ar šo projektu neformālās pieaugušo izglītības un mūžizglītības programmas tiktu 

finansētas no mērķtiecīgiem valsts vai vietējā budžeta līdzekļiem. Izglītības zinātnes un sporta 

ministrs izveidoja un parakstīja rīkojumu par programmu finansēšanu no valsts budžeta. Vietējo 

pašvaldību padomes noteiks procedūras, kā finansēt programmas ar vietējo pašvaldību naudu. 

Valsts iestādes finansē neformālās pieaugušo izglītības programmas, izmantojot mērķdotācijas vai 

piemērojot projektu atlases metodes. Uzmanības centrā ir darba tirgus pieprasījumam orientēta 

neformālā pieaugušo izglītība, bet lielākā vai mazākā mērā tiek atbalstīta arī pieaugušo ne 

profesionālā izglītība. 

Neformālā pieaugušo izglītība galvenokārt tiek finansēta no ES fondiem. 2014. – 2020. gadam 

aptuveni 170 miljoni EUR tika sadalīti dažādām neformālās pieaugušo izglītības programmām, 

kuras vada Ekonomikas un inovāciju ministrija (102,53 miljoni), Izglītības, zinātnes un sporta 

ministrija (61,4 miljoni) un Sociālās drošības un darba ministrija (6 miljoni)15.   

Finansiāls atbalsts pieaugušajiem izglītojamajiem 

Lietuvas iedzīvotājiem ir tiesības no gada apliekamā ienākuma atskaitīt maksājumus, ko viņi 

taksācijas periodā veikuši, lai segtu profesionālās izglītības mācību kursu vai studiju (ieskaitot 

doktorantūru) mācību maksu, kuras sekmīgi pabeidzot cilvēks iegūst attiecīgu izglītību un / vai 

                                                                   
14 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/distribution-responsibility-43_en  
15 http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/03/NVSS-studija.pdf  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350526
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6/yLcXICpKBz
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
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/distribution-responsibilities-43_en
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/03/NVSS-studija.pdf
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kvalifikāciju. Gadījumā, ja studējošais Lietuvas iedzīvotājs ir jaunāks par 26 gadiem un nav 

ienākuma nodokļa maksātājs vai viņam nav iespēju izmantot šīs tiesības uz ienākumu atskaitīšanu 

par studijām, šos izdevumus var atskaitīt viens no viņa vecākiem (vai audžuvecāki) vai aizbildņi. 

Rezultātā studējošais iedzīvotājs vai viens no viņa vecākiem var atgūt daļu no samaksātās mācību 

maksas.  

 

 

Darba kodekss (2016)16 darba ņēmējiem paredz tiesības uz izglītības atvaļinājumu šādiem mērķim: 

 lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem un kārtotu iestājpārbaudījumus augstskolās (trīs 

dienas katram eksāmenam). No 2015. gada darbiniekiem ir tiesības izmantot vienas dienas 

mācību atvaļinājumu promocijas darba vai mākslas projekta aizstāvēšanai; 

 darbiniekiem, kuri mācās vispārējās izglītības skolās vai oficiāli reģistrētās koledžās un 

augstākajās mācību iestādēs, ir tiesības uz izglītības atvaļinājumu, (ja tiek saņemts 

iepriekšminēto institūciju sertifikāts): lai sagatavotos un kārtotu kārtējos eksāmenus (trīs 

dienas katram eksāmenam); sagatavotos un kārtotu kredīt pārbaudījumus (divas dienas 

katram kredīt pārbaudījumam); laboratorijas darbiem un konsultācijām (tik daudz dienu, 

cik noteikts mācību programmās un grafikos); pabeigtu un uzrādītu diplomdarbu (bakalaura, 

maģistra) (30 kalendārās dienas); sagatavotos un kārtotu valsts (gala) eksāmenus (sešas 

dienas katram eksāmenam); 

 no 2015. gada piecu darba dienu izglītības atvaļinājums ir pieejams pieaugušajiem 

izglītojamajiem - dalībai neformālās pieaugušo izglītības programmās. Darba devējam un 

darbiniekam ir jāvienojas par atvaļinājuma datumu. 

 ja darbinieks vienā un tajā pašā darba vietā strādā ilgāk par pieciem gadiem un viņa dalība 

neformālās izglītības programmā ir saistīta ar kvalifikācijas celšanu, darba devējam būtu 

jāmaksā ne mazāk kā puse no šī konkrētā darbinieka vidējās algas. 

SWID analīze17   

2. tabula. Lietuvas pieaugušo izglītības SWID 

Stiprās 

puses 

Gandrīz visās pašvaldībās ir pieaugušo vispārējās izglītības skolas (centri) vai 

vispārizglītojošās skolas ar klasēm pieaugušajiem.  

VET un AII piedāvā profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas kursus; 

Pašvaldībās ir neformālās pieaugušo izglītības un mūžizglītības koordinator. 

neformālās pieaugušo izglītības un mūžizglītības saturs un programmas tiek 

digitalizētas. 

Neformālo pieaugušo izglītību nodrošina vairāk nekā 1000 dažādu izglītības 

piedāvātāju, palielinot pieaugušo motivāciju mācīties, mūžizglītība ir saistīta ar 

izglītojamo izvēli. 

Ir izveidota finansiālā atbalsta sistēma, lai veicinātu līdzdalību mūžizglītības 

pasākumos; ES struktūrfondi atbalsta augstas kvalitātes karjeras pakalpojumu 

sniegšanu reālā un virtuālā vidē. 

Andragoģisko kompetenču, kā arī pedagoģisko un psiholoģisko zināšanu 

apguves pilnveidi; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 

aicina Lietuvu piedalīties Starptautiskajā pieaugušo kompetenču pētījumā 

(PIAAC). 

 

                                                                   
16 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c 
17 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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Vājās puses Profesionālās izglītības iestādes nav pietiekami orientētas un atvērtas dažāda 

vecuma un vajadzību pieaugušajiem; dažos reģionos, īpaši lauku apvidos. 

Pieaugušajiem netiek dota iespēja piedalīties neformālās izglītības procesā. 

Mazs dalībnieku skaits izmanto kompetenču atzīšanas procesu; augstākās 

izglītības iestādes nepievērš pietiekamu uzmanību darba tirgus vajadzībām, 

nepietiekama mijiedarbība ar darba devējiem. 

Mācību procesā piedalās tikai līdz 30 procentiem pieaugušo (īpaši reģionos): nav 

motivācijas un iniciatīvas, piemērotu apstākļu, informācijas trūkums par 

pieaugušo izglītības praktiskajiem aspektiem, profesionālās pilnveides 

pasākumiem; tiem darba tirgū esošajiem, kas vada šo praksi, ir pārāk zema 

andragoģiskā prasme. 

 

Iespējas Augstākās izglītības studiju programmas ir pielāgotas pieaugušo neformālajai 

izglītībai; izglītojamie nepārtrauktu zināšanu un prasmju uzlabošanu vērtē kā 

nodarbinātības un attīstības nosacījumu. 

Izglītojamie var izmantot ES izglītības programmas, Nordplus Adult, Norvēģijas 

un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu mehānismus un citas programmas. 

Personai tiek nodrošinātas iespējas iegūt kompetences personīgās karjeras 

vadīšanai, kas ved pie veiksmīgas studiju programmu un darba iespēju izvēles. 

Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā apstiprināja Andragoga profesionālās 

darbības aprakstu. 

2019. gadā Kvalifikāciju un profesionālās izglītības un apmācības attīstības 

centrs ir apstiprinājis izglītības nozares un bibliotēku darbības profesionālo 

standartu. 

Draudi Demogrāfiskās izmaiņas, piemēram, sabiedrības novecošana, samazina 

vajadzību pēc izglītības pakalpojumiem; laukos vai attālos rajonos piekļuve 

pieaugušo izglītībai ir ierobežota, un mācības ir grūti savienot ar ikdienas dzīvi. 

Nav efektīva neformālās pieaugušo izglītības un kvalitātes novērtēšanas 

mehānisma; nepietiekami līdzekļi no Lietuvas Republikas valsts budžeta un 

pašvaldību budžetiem tiek piešķirti dalībai mūžizglītības pasākumos. 

Lauku iedzīvotājiem ar zemāku izglītību un zemākiem ienākumiem, īpaši tiem, 

kuriem ir negatīva mācīšanās pieredze vai socializācijas problēmas, trūkst 

mācīšanās motivācijas. 

Karjeras izglītība tiek identificēta ar visiem karjeras atbalsta pakalpojumiem. 

Pieaugot nepieciešamībai pēc pieaugušo izglītības, var pietrūkt andragogu. 
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