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           Labā prakse Lietuvas pieaugušo izglītībā 

Panevēžas pilsētas neformālās pieaugušo izglītības koordinācijas grupas darbs. 
Jonišķu pašvaldības Sabiedrības veselības biroja fiziskās aktivitātes nodarbības.  

Traķu izglītības centra angļu valodas kursi pieaugušajiem. 

 

             Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību 
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Kopsavilkums 
      

 

Šeit jūs varēsiet iepazīties ar 3 labas prakses piemēriem: 

 Panevēžas pilsētas neformālās pieaugušo izglītības koordinācijas grupas darbību; 

 Fizisko aktivitāšu nodarbību organizēšanu e-Dance sistēmā, ko īsteno Jonišķu rajona 

pašvaldības Sabiedrības veselības birojs; 

 Traķu izglītības centra īstenotie angļu valodas kursiem pieaugušajiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atruna 

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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PANEVĖŽYS LABĀS PRAKSES PIEMĒRS 

AKTIVITĀTE  

Panevėžas pilsētas aktivitāte –Neformālās pieaugušo izglītības Koordinācijas Grupa (KG). 

ĪSTENOTĀJS 

Panevēžas pilsētas Izglītības centrs. 

2016. gadā neformālās pieaugušo izglītības koordinatora pienākumus pilsētā uzticēja 

Paņevežas pilsētas izglītības centram. Centrs izstrādāja Neformālās pieaugušo izglītības 

koordinācijas grupas nolikumu, kuru pilsētas dome apstiprināja un 2016. gadā tika izveidota 

pati grupa. 

DARBĪBAS PAMATOJUMS  

Paņevežas pilsētā ir daudzas iestādes un organizācijas, kas nodrošina izglītības 

pakalpojumus. Neformālās pieaugušo izglītības koordinācijas grupa tika izveidota pēc aktīva 

pieaugušo izglītībā iesaistītu iestāžu un organizāciju iniciatīvas, lai: 

 palīdzētu Panevēžas izglītības centram pieaugušo izglītības koordinēšanā;  

 nodrošinātu daudzveidīgu pieaugušo neformālo izglītību.  

KG mērķis ir apzināt un koordinēt neformālās pieaugušo izglītības attīstību un kvalitāti 

Paņevežā. 

Koordinācijas grupa ir institūcija, kas izskata pilsētas galvenās neformālās pieaugušo izglītības 

attīstības perspektīvas un virzienus, veic tās profesionālu novērtējumu, konsultē un risina 

neformālās pieaugušo izglītības jautājumus Panevēžā. 

LABĀS PRAKSES MĒRĶA GRUPA 

Institūcijas un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā Paņevežas 

pilsētā. 

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES  

Galvenā Koordinācijas grupas aktivitāte ir atvērtu sanāksmju organizēšana. Saskaņā ar regulu, 

sanāksmēm jānotiek atbilstoši vajadzībām, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Parasti KG tiekas 

reizi mēnesī. 2019. gadā Koordinācijas grupa, sadarbībā ar M.Romerisa universitāti, uzsāka 

pieaugušo izglītības vajadzību un iespēju izpēti. 

Koordinācijas grupā ir 11 locekļi, kas ievēlēti uz 4 gadiem. Viņi pārstāv dažādas iestādes, 

asociācijas, kopienas (piemēram, Aktīvo sieviešu klubu, Sabiedrības veselības biroju, Trešās 

paaudzes universitāti, publiskās bibliotēkas, Lietuvas Sieviešu līgas Panevēžas nodaļu, 

Panevēžas reģiona invalīdu savienību, cilvēku kopienas no vairākiem pilsētas rajoniem utt.)  

 

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/neformalus-suaugusiuju-svietimas/koordinacines-grupes-nariai.html
https://www.panevezys.lt/en/welcome.html
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KG vada priekšsēdētājs, kuru 

ievēl grupas sanāksmē. 

Priekšsēdētājs ir atbildīgs par 

KG darba organizēšanu: 

nosaka sanāksmju laiku, 

vietu un darba kārtību, vada 

tās. Organizatoriskos 

jautājumus pārvalda KG 

sekretārs. Sekretārs 3 darba 

dienas iepriekš informē KG 

locekļus par sanāksmju vietu 

un laiku, sagatavo un nosūta viņiem sanāksmes darba kārtību un apspriežamos dokumentus, 5 

darba dienu laikā sagatavo sanāksmju protokolu projektus. 

RESURSI  

Telpas un aprīkojumu sanāksmēm nodrošina KG locekļu pārstāvētās iestādes / organizācijas.  

Galvenais cilvēku resurss ir aktīvie Paņevežas pilsētas kopienu locekļi. 

KĀ PAŠVALDĪBAS ATBALSTA, VEICINA  AKTIVITĀTES  

KG locekļi strādā kā brīvprātīgie.  

Panevēžas pašvaldība: 

 piešķīrusi līdzekļus neformālās pieaugušo izglītības koordinatora amata izveidošanai;  

 Katru gadu organizē konkursu pieaugušo neformālās izglītības un mūžizglītības 

programmu finansēšanai;  

 nodrošina telpas Panevežas Trešās paaudzes universitātes aktivitātēm;  

 izstrādājusi pieaugušo neformālās izglītības un tālākizglītības plānu, kas Paņevežā tiek 

sekmīgi īstenots; 

 savā tīmekļa vietnē publicē Informāciju par pieaugušo neformālās izglītības aktivitātēm.  

GALVENIE PAŠVALDĪBU IEGUVUMI 

KG pārzin dažādu pilsētas sabiedrības grupu mācīšanās vajadzības, stiprina institucionālo 

sadarbību, izprot katras iestādes darbību un sniedz iespēju dalīties un pārņemt kolēģu labo 

praksi. 

KG ir sava veida “lakmusa papīrs”, novērojot, atspoguļojot un palīdzot pašvaldības neformālās 

pieaugušo izglītības koordinatoram viņa darbā. 

KG atbalsta arī pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālistu, kurš ir atbildīgs par pieaugušo 
izglītības politikas. Šis speciālists vēršas pie KG, lai iegūtu informāciju, kā arī ar KG locekļu 
starpniecību izplata aktuālāko informāciju par pieaugušo izglītību. 

ŠĶĒRŠĻI, KAS SAREŽĢĪ LABĀS PRAKSES ĪSTENOŠANU 

KG ir dibināta kā ciešas sadarbības vienība pieaugušo izglītības jomā. Tomēr dažreiz kāda KG 

pārstāvētā iestāde mēģina dominēt pār centieniem apvienot neformālās pieaugušo izglītības 

https://www.panevezys.lt/lt/konkursai/archive/p40/skelbiamas-neformaliojo-suaugusiuju-k23v.html
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iestādes kopīgiem mērķiem. Tas neveicina institūciju apvienošanos kopīgām aktivitātēm. 

NOSACĪJUMI LABAS PRAKSES ILGTSPĒJĪGUMAM UN ATTĪSTĪBAI  

KG darbības ilgtspēja un attīstība tiks nodrošināta: 

 Ja būs iespējami daudz pieaugušo izglītības “fanātiķu”, kuri vēlēsies kopā aktīvi strādāt 
pilsētas labā; 

 ja KG izstrādātie stratēģiskie un īstermiņa plāni nebūs tikai “papīrs”, bet nozīmīgi darba 
dokumenti visiem KG locekļiem, kuru īstenošanā viņi aktīvi iesaistīties; 

 ja Panevēžas pilsētas pašvaldības finansēto projektu konkursu vadlīnijās mūžizglītība 
būs prioritāte; 

Skaidri definēti pieaugušo izglītības attīstības virzieni veicinātu mērķtiecīgāku KG dalībnieku 
atbalstu pieaugušo izglītības iestāžu  attīstībai. 

IETEIKUMI LABAS PRAKSES PĀRŅEMŠANAI  

Pēc iespējas plaši reģionālā un valsts līmenī popularizēt KG darba nozīmīgumu: 

 rīkot sanāksmes, konferences un citus pasākumus, kuros pašvaldības neformālās 

pieaugušo izglītības pārstāvji varētu iepazīstināt ar savu labo praksi; 

 organizēt kopīgus pasākumus ar kaimiņu pašvaldībām;  

 dalīties labajā praksē ar plašsaziņas līdzekļu, sociālo tīklu, EPALE platformas 

starpniecību.  

 

 

JONIŠKIS LABAS PRAKSES PIEMĒRS 

DARBĪBA  

Fiziskās aktivitātes nodarbības I - dance sistēmā 

ĪSTENOTĀJS  

Jonišķu rajona pašvaldības Sabiedrības veselības birojs. (MPHB) 
 
DARBĪBAS PAMATOJUMS  
Fiziskās aktivitātes ir prioritāra joma, 

kas veicina veselīgu dzīvesveidu, 

novēršot hroniskas slimības, stiprinot 

garīgo veselību, dodot iespēju 

socializēties un komunicēt. 

Sabiedrības veselības birojs izmanto i-

Dance fizisko aktivitāšu sistēmu ar 

mērķi stiprināt fizisko un garīgo 

veselību, izmantojot progresīvas 

tehnoloģijas.  

https://www.positivegaming.com/active-gaming-and-machine-dance-products/idance-brochure
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I-Dance sistēma ir kļuvusi populāra visā pasaulē, jo tā ir: 

 piemērota grupas aktivitātēm (no 4 līdz 32 cilvēkiem); 

 plaši izmantota aptaukošanās, metaboliskā sindroma un diabēta profilaksei un 

veicina visu vecumu cilvēku fiziskās aktivitātes; 

 Palielina enerģijas patēriņu, uzlabo koordināciju, uzmanību, koncentrēšanos, motivē 

sasniegt mērķi. 

MĒRĶA GRUPA  

Jonišķu rajona pašvaldības iedzīvotāju kopiena: lauku iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, 

uzņēmēji, skolotāji, invalīdi, seniori, NVO biedri. 

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES  

Fizisko aktivitāšu darbnīcas skolās, nometnēs, kopienās, Jonišķu pilsētas svētkos. 

AKTIVITĀTĀŠU ORGANIZĒŠANA 

I-Dance sistēma Joniškos ir izplatīta visās izglītības iestādēs, darbavietās, organizācijās un tiek 

izmantota pilsētas svētku laikā. Šīs aktivitātes tiek veiktas arī biroja telpās un dejot nāk cilvēku 

grupas no dažādām iestādēm,- un organizācijām. Viņi izmēģina arī citas fiziskas aktivitātes. 

RESURSI 

I- dance sistēma tika iegādāta no projekta Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 “Veselīga dzīvesveida 

veicināšana reģionālā līmenī” līdzekļiem. Tā kā šī sistēma izrādījās ļoti veiksmīga, no 

“Interaktīvās fiziskās aktivitātes attīstīšana Jonišķu rajonā” projekta līdzekļiem, papildus  Sporta 

atbalsta fondam tika iegādāts otrs komplekts.  Visi biroja sabiedrības veselības speciālisti ir 

apmācīti vadīt seminārus ar i-Dance sistēmu. Aktivitātes tiek finansētas no biroja un projektu 

līdzekļiem.  

KĀ PAŠVALDĪBA ATBALSTA 

Aktivitātes 

Pašvaldība atbalstīja biroja projekta 

aktivitātes, palīdzot nopirkt pirmo i-

Dance sistēmu. 

APSTĀKĻI, kas sarežģī LABAS 

PRAKSES ĪSTENOŠANU  

Labās prakses ieviešanu 2020. gadā 

sarežģīja Covid-19 pandēmija. 
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GALVENIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀ  

i-Dance sistēma ir jaunums Lietuvā. Iegādājoties šo sistēmu un izmantojot to  fizisko aktivitāšu 

veicināšanai, pieaugušos ir iespēja izglītot veselīgam dzīvesveidam. Šī prakse veicina MPHB 

atpazīstamību un arī citas šī centra aktivitātes, kā arī nodrošina rajona pašvaldības popularitāti 

kā progresīvu tehnoloģiju atbalstītāju sabiedrības veselības jomā. Šis piemērs mudina arī citu 

pašvaldību kolēģus ieviest progresīvas alternatīvas formas, lai stiprinātu pašvaldības iedzīvotāju 

fizisko un garīgo veselību. 

NOSACĪJUMI LABAS PRAKSES ILGTSPĒJĪGUMAM UN ATTĪSTĪBAI  

Valsts un pašvaldību līmenī būtu jāizveido pastāvīgi finanšu mehānismi sabiedrības veselības 

uzlabošanai, lai mudinātu iestādes organizēt šādas iniciatīvas.  

Ir ļoti svarīgi valsts un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos un dažādu notikumu laikā popularizēt 

sabiedrības veselības uzlabošanas nepieciešamību kā vienu no labākajiem veidiem, kā cīnīties 

pat pret pandēmijām. Pašvaldībām vajadzētu atrast veidus, kā pārliecināt iedzīvotājus par 

veselīga dzīvesveida priekšrocībām. 

IETEIKUMI LABAS PRAKSES PĀRVIETOŠANAI  

Jonišķu rajona iesaka arī citām pašvaldībām iegādāties interaktīvo fizisko aktivitāšu sistēmu i-

Dance un to plaši izmantot atbilstoši savas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.   MPHB šo 

aktivitāti ir popularizējis  Jonišķos un kaimiņu pašvaldību sabiedrības veselības birojos dažādu 

sanāksmju un profesionālās pilnveides pasākumu laikā. 

Jonišķu rajona MPHB darbinieki ir atvērti, labestīgi un kooperatīvi. Viņi vēlas dalīties pieredzē, 

iedrošināt un konsultēties ar kolēģiem. 

TRAKAI LABAS PRAKSES PIEMĒRS 

AKTIVITĀTE 

Angļu valodas kursi pieaugušajiem 

ĪSTENOTĀJS  

Trakai izglītības centrs (TIC)  

AKTIVITĀTES PAMATOJUMS  

Trakai izglītības centrs (TIC) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija (izveidota 2013. gadā). 

Centra mērķis ir nodrošināt Trakai novada un Viļņas reģiona skolotāju un citu profesionāļu 

tālākizglītības, neformālās izglītības un profesionālās pilnveides vajadzības. 

Centrs piedāvā izglītības un kultūras pasākumus, seminārus par veselīga dzīvesveida un vides 

aizsardzības jautājumiem, sniedz sociālo un juridisko palīdzību un organizē citas aktivitātes. 

Katru gadu centrs organizē gandrīz 500 pasākumus, kurus apmeklē ap 15 000 cilvēku, īsteno 

vidēji 16 dažādus projektus. Centrs ir arī izveidojusi Trešā paaudzes universitāti, kurā piedalās 

vairāk nekā 300 senioru. 
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Lēmums organizēt angļu valodas 

kursus tika pieņemts rajona 

neformālās pieaugušo izglītības un 

tālākizglītības koordinācijas padomes 

sēdē, kur tika apspriesti iedzīvotāju 

aptaujas rezultāti. Aptauja atklāja 

aktuālu nepieciešamību uzlabot 

iedzīvotāju angļu valodas zināšanas, jo 

tā ir ļoti nepieciešama dažādu jomu 

darbiniekiem. Trakai ir skaista pilsēta un ik gadu to apmeklē daudz tūristu, tāpēc angļu valoda 

ir nepieciešama pakalpojumu nozares darbiniekiem, kā arī iestādēm un organizācijām, kas 

īsteno starpkultūru projektus vai veido partnerattiecības.  

 

MĒRĶA GRUPA  

Mērķa grupa ir pieaugušie pašvaldības iedzīvotāji. 

AKTIVITĀTES ĪSTENOŠANA 

Informācija par angļu valodas kursiem tika izplatīta presē un sociālajos tīklos. Sākotnēji 

pulcējās 4 grupas (katrā pa 8 dalībniekiem). Pēc veiksmīgas pirmo grupu mācīšanās pieredzes, 

tika nokomplektētas vēl 4 grupas. Kopā 64 pašvaldības iedzīvotāji (8 grupas x 8 personas). 

Mācību kursa programmas ilgums bija 40 stundas katrai grupai. 

RESURSI 

Kursu organizēšanai pašvaldība piešķīra finanses un telpas: tika sameklēti pasniedzēji, noslēgti 

līgumi. 

KĀ PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪJA, IEDROŠINĀJA  AKTIVITĀTI  

Novērtējot dažādu mācību aktivitāšu organizēšanas pieredzi Trakai Izglītības centrā, bija 

acīmredzams, ka vairākums iedzīvotāju nevarēja atļauties maksāt pilnu cenu par mācību kursu. 

Tāpēc 40 procenti no kursa maksas katram saņēmējam tika segta no Pašvaldība budžeta.  

APSTĀKĻI, kas sarežģī LABAS PRAKSES ĪSTENOŠANU  

Lai gan joprojām pastāv acīmredzams pieprasījums pēc angļu valodas kursiem, labās prakses 

ieviešanu pašreiz kavē situācija ar COVID pandēmiju.  

 

Organizējot Trakai pašvaldības līdzfinansētus kursus, tika novērots paradokss: ja iedzīvotājiem 

tika nodrošināta iespēja mācīties bez maksas vai ar atlaidi, dalībnieki regulāri neapmeklēja vai 

kavēja kursus, bet savukārt, ja par kursiem maksāja pats dalībnieks, pieeja mācībām bija daudz 

atbildīgāka un mācības tika apmeklētas daudz regulārāk. 
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NOSACĪJUMI LABAS PRAKSES ILGTSPĒJĪGUMAM UN ATTĪSTĪBAI  

Pieaugušo izglītības attīstību un ilgtspēju var nodrošināt ar pastāvīgu vietējo iedzīvotāju 

vajadzībām atbilstošu neformālās pieaugušo izglītības pakalpojumu organizēšanu un finansiālu 

atbalstu. Varētu tikt izveidots neformālai pieaugušo izglītības finanšu “grozs” vai efektīva 

pieaugušo izglītības kuponu sistēma, kuras pamatā ir valsts budžeta finansējums. 

GALVENIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀS  

Pašvaldībai ir izdevīgi, ja tajā strādā angliski runājoši profesionāli darbinieki.  

Sedzot daļu no kursa izmaksām, bija salīdzinoši viegli nokomplektēt pietiekami daudz 

dalībnieku valodas apguvei. Kursa augstā kvalitāte motivē saņēmējus turpināt mācīties, ja 

viņiem tāda iespēja tiek nodrošināta. 

IETEIKUMI LABAS PRAKSES PĀRŅEMŠANAI  

Pašvaldībām vajadzētu veikt apsekojumus un nodrošināt pieaugušo iedzīvotāju mācīšanās 
vajadzības, īpaši, ja tās atbilst darba tirgus prasībām šajā reģionā. 
 
Šādas prakses piemērošana organizatoriem var radīt papildu darbu / rūpes, piemēram, atrast 
telpas mācībām (ja organizatoriem nav piemērotu telpu), nodrošināt piekļuvi digitālajām 
tehnoloģijām, izveidot piemērotus mācību grafikus dalībniekiem un pasniedzējiem, aizpildīt 
vairāk dokumentācijas utt. Tomēr organizatoriem ieteicams nepadoties, jo rūpes tiek atalgotas 
ar gandarījumu, ka  dalībnieki ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām. 
 


