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 KOPSAVILKUMS      

 

 

Ikgadējās Pieaugušo izglītības nedēļas (PIN) organizēšanas pieredzi šeit izklāsta tās iniciators un 

organizators - Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācija (LAAE). 

LAAE ir pievienojusies ikgadējo izglītības festivālu starptautiskajai kustībai un jau 20 gadus Lietuvā 

uztur tradīciju rīkot pieaugušo izglītības nedēļas. 

PIN sabiedrībai uzskatāmi parāda cik mācības var daudzveidīgas un ļauj izjust gandarījumu par 

piedalīšanos mācību procesā. Tās uzskatāmi demonstrē mūžizglītības vērtību. 

Tālāk varēsiet iepazīt LAAE sadarbības pieredzi ar pašvaldībām PIN organizēšanā: esošo situāciju, 

izaicinājumus un perspektīvas. Mēs ticam, ka PIN uzlabo izpratni par mūžizglītību sabiedrībā un 

mēs cenšamies mudināt pašvaldības aktīvi atbalstīt pieaugušo izglītību (PI). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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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LABAS PRAKSES APRAKSTS 
 

AKTIVITĀTES NOSAUKUMS 

Pieaugušo izglītības nedēļa (PIN) 

http://www.lssa.smm.lt/en/adult-learners-week/ 

ĪSTENOTĀJS 

Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācija (LAAE) 
http://www.lssa.smm.lt/lv/ 

AKTIVITĀTES PAMATOJUMS 

2000. gadā, atsaucoties UNESCO aicinājumam 

veicināt mūžizglītību, Lietuvas Pieaugušo izglītības 

asociācija (LAAE) pirmo reizi organizēja nacionālo pieaugušo izglītības nedēļu (PIN).  

Kopš tā laika Pieaugušo izglītības nedēļa Lietuvā kļuvusi par tradicionālu pasākumu. Tā kalpo kā 

stratēģija informācijas apmaiņai un plašākas sabiedrības ziņkārības veicināšanai, kā arī mudina un 

godina novatoriskas pieejas pieaugušo izglītībā. Šī kampaņa pārbauda un izplata labu mācību pieredzi, 

pievērš uzmanību pieaugušo izglītības problēmām dažādos politiskos līmeņos. Tās mērķis ir apvienot 

izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, vietējās kopienas, darba devējus, sociālos partnerus, 

vietējās pašvaldības un politiķus kopīgām aktivitātēm, kuru mērķis ir nodrošināt mācīšanās iespējas 

ikvienam sabiedrības loceklim, it īpaši sociāli mazaizsargātām grupām, pastiprinātu uzmanību 

pievēršot mācīšanās iespēju nodrošināšanai tuvāk mājām un pilnveido pieaugušo izglītotāju 

kompetenci. 

 

Pieaugušo izglītības nedēļā katru gadu aktīvi iesaistās pieaugušo izglītojamie un pieaugušo izglītotāji 

no visas Lietuvas. Katru gadu iniciatīvai pievienojas arī jaunas pieaugušo izglītības iestādes, kopienas, 

NVO, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, vietējie iedzīvotāji. 21 gada laikā PIN aktivitātēs 3886 

organizācijas un iestādes ir noorganizējušas 7485 dažādus atklātus izglītības pasākumus, kuros 

piedalījušies 200 000 dalībnieki. 

 

Galvenie PIN organizācijas principi ir brīvprātīgais darbs, elastība ideju īstenošanā un uzticēšanās. 

Lietuva ar savu PIN pievienojas starptautiskam izglītības nedēļu / festivālu tīklam un atbalsta 

pieaugušo izglītības veicināšanas iniciatīvas Eiropā. Lietuvas pieaugušo izglītības nedēļu pieredze ir 

iekļauta UNESCO Mūžizglītības institūta (UIL) projekta publikācijā Starptautiskās pieaugušo izglītības 

nedēļas Eiropā (2003)  

 2017. gadā LAAE pievienojās Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas iniciatīvai atzīmēt Pieaugušo 

izglītības gadu Eiropā un šai tēmai veltīja tā gada PIN pasākumus. 

http://www.lssa.smm.lt/en/adult-learners-week/
http://www.lssa.smm.lt/en/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149733
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149733


 
  Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību, MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426 5 

MĒRĶA GRUPA 

PIN mērķa grupa ir politikas veidotāji un izglītības piedāvātāji (valsts, pašvaldību un privātās mācību 

iestādes), kultūras iestādes (bibliotēkas, muzeji, kultūras centri u.c.) un, protams sabiedrība un 

izglītojamie  pilsētās, reģionālajos centros, mazās apdzīvotās vietās un lauku apvidos. 

SATURS 

PIN pasākumi tiek organizēti vienu nedēļu novembra mēnesī. Tos iniciē un organizē LAAE, ciešā 

sadarbībā ar PIN reģionālajiem koordinatoriem un, kopš 2016. gada, ar pašvaldību neformālās 

pieaugušo izglītības koordinatoriem. 

 

Katra no PIN ir tikusi veltīta kādai sabiedrībā svarīgai tēma, kas kalpojusi kā PIN vadmotīvs ar īpašu  

izveidotu moto katram gadam (1. tabula): 

 

Katrai PIN tiek izveidoti plakāti, kas atspoguļo izvēlēto gada tēmu.  

 
1. tabula. Nedēļu nosaukumi 

2000. gads - Pieaugušo izglītība: tiesības, 

privilēģija vai pienākums 

2001. gads - Valoda. Valodu gads Eiropā 

2002. gads - Izglītība sociālās iekļaušanas 

nodrošināšanai 

2003. gads - Izglītība tuvāk cilvēkam 

2004. gads - Mēs - eiropieši. Mācīsimies toleranci 

2005. gads - pilsonība praksē  

2006. gads - Izglītība kultūrai. Kultūra izglītībai. 

2007. gads - Kopīga mācīšanās: bērni, vecāki un 

vecvecāki 

2008. gads - Kultūra + valoda = kultūru dialogs 

2009. gads - Septiņas dienas radošumam izglītībā, 

kultūrā un uzņēmējdarbībā 

2010. gads - Mācību organizācija: no retorikas līdz 

darbībām  

2011. gads - Seniori divdesmit pirmajā 

gadsimtā. Rudens izvēle. 

2012. gads - Paaudzes mācās kopā  

2013. gads - Konverģence: no indivīda līdz 

pilsonim  

2014. gads - Dzīvības koks 

2015. gads - Aktīva mācīšanās aktīvai dzīvei 

2016. gads - Mācīšanās krāsas 

2017. gads - Mācīšanās spēks un šarms 

2018. gads - Lietuva mācās: no pagātnes uz 

nākotni. 

2019. gads - Mācību pasaule gaida. Izpētīsim. 

2020. gads - Tiekamies, lai mācītos. Mēs 

varam gūt panākumus kopā! 

 

 

Aktivitātes pašvaldības līmenī   

PIN laikā LAAE, sadarbībā ar formālās un neformālās pieaugušo izglītības iestādēm (skolotāju mācības 

centri, universitātes, kultūras iestādes, kopienas un apkārtējie iedzīvotāji, NVO u.c.) organizē atvērtas 

aktivitātes visā Lietuvā. Katru gadu tajās piedalās aptuveni 200 - 300 iestādes un tiek organizēti 300-

700 pasākumi. Iesaistīto institūciju ģeogrāfija un daudzveidība ir atkarīga no PIN tēmas atbilstības un 

pievilcības konkrētai iestādei. 
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PIN nedēļas aktivitātes: darba sanāksmes, konferences, lekcijas, diskusijas, izstādes, semināri, atvērto 

durvju dienas, mācību brokastis, gadatirgi pieaugušo izglītības iestādēm, dažādu PI organizāciju kopīgi 

pasākumi, mākslas un radošuma pēcpusdienas, paaudžu aktivitātes u.c., atklāj šādu pasākumu 

nepieciešamību, apkopo un izplata labāko pieaugušo izglītības praksi. Nedēļas laikā demonstrētās 

pievilcīgās mācību formas, kā arī elastīgās metodes stiprina pieaugušo motivāciju iesaistīties 

mūžizglītībā. 

Organizējot vietējos pasākumus 

pašvaldībās, ir rasti dažādi 

radošumi un inovatīvi risinājumi, 

piemēram: 

 Mācību autobuss 

Marijampolē brauca no 

vienas izglītības iestādes 

uz otru, pulcēja cilvēkus 

un aizveda viņus līdz 

galapunktam, kur notika 

PIN konference. 

 Pieaugušo izglītības 

nedēļas dalībniekiem 

Alītā tika izsniegtas 

dalībnieku pases. Viņi 

ceļoja pa dažādām Alītas izglītības iestādēm, varēja iegūt punktus un noslēgumā tika 

apbalvoti. Tika izstrādāti pieci mācību maršruti: Skaistums un labsajūta, Etno kultūra un 

tūrisms, Mākslas izpausmes, Biznesa un amatniecības attīstība, Kultūra, Vēsture un izklaide. 

Katrā maršrutā bija iespējams apmeklēt 5 izglītības / mācību iestādes. Lai saņemtu balvu, bija 

jāapmeklē vismaz 3 mācību iestādes. 

 Bibliotēkas darbinieki Pravieniškēs izvēlējās dzelzceļa staciju pieaugušo izglītības nedēļas 

atklāšanai un organizēja kampaņu “Lai brauciens nešķiet pārāk garš”. Organizatori uzrunāja  

pasažierus, kuri ieradās vai aizbrauca ar vilcienu, mācīja zīmēt fraktālus, ziedoja grāmatas, lai 

ceļš būtu efektīvs, nevis garlaicīgs. 

 

Reģionos PIN tiek īstenotas sadarbībā ar reģionālajiem masu informācijas līdzekļiem - presi, vietējo 

TV, piem. Jurbarkosviesa ; suduvosgidas; sirvinta 

 

Aktivitātes valsts līmenī 

ATKLĀŠANAS CEREMONIJA 

Pieaugušo izglītības nedēļas tiek atklātas ar konferenci. Ikgadējās konferences mērķis ir veicināt 
mūžizglītību dažādos līmeņos, piedaloties politiķiem, vietējām pašvaldībām, ekspertiem, 
profesionāļiem, andragogiem un praktiķiem. Konference katru gadu pulcina 80-100 pieaugušo 
izglītotājus no visas Lietuvas. 
 
Kopš 2013. gada LAAE ierosina konferences rīkošanas vietu- kādu  no pašvaldībām. Konference ir 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-kviecia-keliauti
https://suduvosgidas.lt/prasidejo-20-oji-nacionaline-suaugusiuju-mokymosi-savaite/
http://www.sirvinta.net/kultura-svietimas-laisvalaikis/meno-mokykloje-suaugusiuju-mokymosi-savaite/
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iespēja prezentēt vietējās/reģionālās pieaugušo izglītības aktivitātes valsts līmenī. 
 

Atklāšanas konferencēm ir nemainīgs formāts: 

iesākumā prezentācijas par pieaugušo izglītības 

aktualitātēm un apbalvošana, otrajā daļā -darbnīcas. 

Praktisko nodarbību dažādība katrai konferencei 

piešķir “savu seju”. piem .: 

● PIN atklāšanas konference, ar nosaukumu 

“Mācību pasaule gaida. Iepazīsimies”, notika Viļņas 

dzelzceļa stacijā, un darba semināru mērķis bija 

piesaistīt garāmgājējus improvizētās mācību stacijās 

“Iekāp, izkļūsti” ar aicinājumu “Pārbaudi savu 

prasmi” mūzikas, valodu, veselīgas dzīvošanas un dzejas 

viktorīnā. 

● PIN ar nosaukumu “Dzīvības koks” tika atklāta 

Panevēžā, kur viena no darbnīcām notika pilsētas 

centrālajā laukumā. Dabisko koku rotāja kartona “mākoņi” ar citātiem par ekoloģiju. Dalībnieki 

un garāmgājēji “mākoņos” rakstīja savas domas.  

●  2020. gadā PIN atklāšanas konference un  lielākā daļa pasākumu, pandēmijas dēļ, notika virtuāli.  

 

PROJEKTU UN AKTIVITĀŠU APBALVOŠANA 

Kopš 2005. gada PIN organizatori ir izveidojuši balvu par labākajiem pieaugušo izglītības projektiem 

un aktivitātēm.  

Konkursa mērķis ir iepazīstināt ar labu praksi vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Trīs oriģinālākie 

projekti tiek apbalvoti ar LAAE diplomu un LAAE publikāciju komplektu. 

 

GADA ANDRAGOGA NOSAUKUMS  

Katru gadu, jau kopš 2008. gada notiek Gada Andragoga titula piešķiršanas pasākums. Tituls tiek 

piešķirts par aktīvu pieaugušo izglītības veicināšanu, zinātnisko un / vai praktisko andragoģisko 

pasākumu organizēšanu un īstenošanu. Šajās ceremonijās 13 gadu laikā Gada andragoga titulu ir 

saņēmuši 16 pieaugušo pedagogi. Balvu piešķir vairākiem pieaugušo izglītotājiem, no dažādām 

jomām (kultūra, profesionālā izglītība, izglītojošas aktivitātes sabiedrībai). 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/100001118202350/videos/pcb.2528605477186701/2528572200523362
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Kampaņas organizēšanas pasākumi 
Informācijas izplatīšana 

● Gada sākumā LAAE valde lemj par PIN ideju un tēmu, un tiek sasaukta organizatoriskā 

komiteja. 

● Tiek gatavoti aicinājumi: organizēt pasākumus, piedalīties projektu konkursā, iesniegt 

nominācijas Gada andragoga titulam. 

● Uzaicinājumi piedalīties tiek izplatīti pa dažādiem kanāliem: LAAE tīkls (asociācijas 

departamenti un biedri, fb un mājas lapa); pašvaldību neformālās izglītības koordinatori; 

Nacionālais NVO izglītības tīkls; bibliotēkas, muzeji. Tiek sagatavots reklāmas materiāls 

(plakāti, skrejlapas un citi). Tie tiek izplatīti reģioniem un vietējiem organizatoriem pirms PIN 

un tās laikā. 

● Informācijas vākšana un apstrāde no reģioniem: 

○ Vietējās dalības plāni tiek pieprasīti 3 nedēļas pirms pasākuma; 

○ Nacionālā pasākumu programma pa 

reģioniem tiek izstrādāta un izplatīta, 

izmantojot LAAE nodaļas, asociācijas vietni 

un fb.; 

○ Konkursa projekti jānosūta 2 nedēļas pirms 

PIN, lai organizatoriskā komiteja to 

novērtētu; 

○ Gada andragoga titulam LAAE nodaļas tiek 

aicinātas iesniegt kandidātus mēnesi pirms 

PIN, un PIN organizatoriskā komiteja ievēl 

nominantu, kuru atklāšanas konferences 

laikā apbalvo ar diplomu un skulptūru; 

● Pēc kampaņas tiek sagatavoti informatīvi 

ziņojumi un  tie tiek publicēti LAAE informatīvajā izdevumā Savišvieta, tīmekļa vietnē un EPALE 

platformā.  

 

Organizācijas aktivitātes pašvaldības līmenī 

Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācija: 

 nosūta informāciju mēriem, aicinot piedalīties un atbalstīt PIN pasākumus noteiktajās 

pašvaldībās; 

 Pēc pasākuma informē katru pašvaldību par vietējo pasākumu organizatoru veikto darbu; 

 Dažas pašvaldības izsniedz pateicības rakstus; 

 Uztur kontaktu ar PIN koordinatoru pašvaldībā, kura apņēmās organizēt PIN atklāšanas 

konferenci. 

PIN reģionālie koordinatori: 

 sazinās ar neformālās pieaugušo izglītības koordinatoriem pašvaldībās; 

 Organizē reģionālos pasākumus: konferences, forumus utt.; 

 Sniedz informāciju reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. 
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Neformālās pieaugušo izglītības koordinatori pašvaldībās: 

 uztur kontaktus ar vietējām pieaugušo izglītības iestādēm pašvaldībā (nosūta informāciju, 

apkopo līdzdalības plānus un nosūta tos PIN reģionālajiem koordinatoriem); 

 Uztur kontaktus ar pašvaldību par nedēļas atbalsta un organizatoriskajiem jautājumiem utt.; 

 Sazinās ar vietējiem medijiem; 

 Ja pašvaldība ir piekritusi rīkot konferenci, sadarbībā ar LAAE, koordinē Nacionālās atklāšanas 

konferences organizēšanu. 

RESURSI 

Šī iniciatīva nesaņem pastāvīgu finansējumu. Organizatoriskā darba pamatā ir pieaugušo pedagogu 

entuziasms un brīvprātīgais darbs. 

Līdz 2004. gadam kampaņu galvenokārt atbalstīja starptautiskās sadarbības partneri.  

Vēlāk valsts līmenī pieaugušo izglītības nedēļu laiku pa laikam atbalsta Lietuvas  Izglītības un zinātnes 

ministrija. 
 

Pēdējos 5 gadus, sadarbībā ar Izglītības apmaiņas atbalsta fondu, konferenču telpu nomu un 

dalībnieku ēdināšanu finansē EPALE. 
 

Projekta finansējumu vairākas reizes ir nodrošinājusi UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija un 

Pasaules Banka. 

 

Kā pašvaldības ir atbalstījušas un veicinājušas PIN aktivitātes  

Kopš 2016. gada, kad pašvaldībās tika izveidots neformālās izglītības koordinatora amats, atsevišķas 

pašvaldības aktīvāk atbalsta nedēļas pasākumus. Tomēr pašlaik pašvaldības atbalsts PIN nav stabils 

un pastāvīgs. Katra pašvaldība atbalsta PIN ideju atbilstoši savām iespējām un izpratnei par pieaugušo 

izglītības nozīmi. Kaut arī visas pašvaldības pieaugušo izglītību ir iekļāvušas stratēģiskajos plānos, tikai 

dažas no tām nodrošina pastāvīgu finansējumu šajā jomā. 
 

Kā pozitīvs piemērs ir Panevēžas apgabala pašvaldība, kura pieaugušo izglītību ir iekļāvusi 

stratēģiskajā plānā un piešķir tai līdzekļus. Paņevežas rajona izglītības centrs ir neformālās pieaugušo 

izglītības koordinators pašvaldībā un no pašvaldības saņemtos līdzekļus izmanto Trešā paaudzes 

universitātes aktivitāšu un PIN pasākumu organizēšanai. 
 

Citas pašvaldības rīko pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursus. 

Ir pašvaldības, kurās iestādes var pieteikties PIN vietējiem pasākumiem. Šāda PIN atbalsta piemērs 

varētu būt: Klaipēda pilsēta: 2016., 2017., 2018. gadā tika izveidota īpaša pieaugušo izglītības 

programma un paredzēti līdzekļi atsevišķām aktivitātēm, kā arī PIN pasākumiem pašvaldībā. 
 

Dažās pašvaldībās PIN sākas ar tikšanos un diskusiju par pieaugušo izglītības situāciju pašvaldībā, 

iesaistot tajā pašvaldības mēru un / vai citas vietējās ieinteresētās personas. 

Daži pasākumi tiek organizēti kopā ar pašvaldības administrāciju vai notiek pašvaldības telpās. 

Pašvaldības parasti nodrošina telpas valsts mēroga atklāšanas konferencei. Bieži tās pilsētas mēri, kas 

rīko konferenci, kļūst par nedēļas patroniem. 

Informācija par vietējiem notikumiem tiek bez maksas ievietota pašvaldības informatīvajos 

izdevimos, piemēram:Telši, Zarasai, Viļņas reģions 

 

https://www.panrs.lt/?lang=en
https://www.klaipeda.lt/en
https://www.klaipeda.lt/en
https://www.telsiai.lt/go.php/lit/2019-m-suaugusiuju-mokymosi-savaites-mokymosi-pasaulis-laukia-keliaukim-telsiu-rajono-savivaldybeje-atgarsiai
http://www.zarasai.lt/naujiena_vyko-forumas-suaugusiuju-mokymasis-rezultatai-ir-perspektyvos_10122
https://www.vrsa.lt/index.php?3678579708
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GALVENIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀS PĒC PIN 

ĪSTENOŠANAS   

 

Nedēļas iniciatīva vairo izpratni par mūžizglītības būtību un nozīmi un demonstrē pieaugušo izglītību 

praksē. Cilvēkiem, kuri strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā, ir iespēja tikt pamanītiem un 

novērtētiem. Viņi sadarbojas un veido tīklus. PIN kļūst par tradīciju un katru gadu mobilizē vietējās 

kopienas mācīties. Pasākuma dalībnieki gūst intensīvu mācīšanās pieredzi interesantos nedēļas 

pasākumos un vēlāk meklē citus mūžizglītības izaicinājumus. 

 

Kopš 2013. gada PIN atklāšanas konference katru reizi notiek citā pašvaldībā. Konference ir iespēja 

prezentēt vietējās/ reģionālās pieaugušo izglītības aktivitātes valsts līmenī. 

Šķēršļi, kas kavē LABAS PRAKSES ĪSTENOŠANU  

Lietuvā manāmi trūkst izpratnes par mūžizglītības būtību un nozīmi. Neformālā pieaugušo izglītība 

asociējas ar trešā paaudzes universitātes darbību. 

Reģionos uzmanība pieaugušo neformālajai izglītībai lielā mērā ir atkarīga no neformālās izglītības 

koordinatora aktivitātes un attieksmes. 

PIN ir sabiedrības iniciatīva, un tai bieži trūkst atbalsta reģionos, kur parasti aktivitātes tiek 

organizētas no “augšas uz leju”, pēc ministriju vai citu valsts institūciju norādījumiem, izvairoties no 

personīgas rīcības un atbildības. 

NOSACĪJUMI LABAS PRAKSES ILGTSPĒJĪGUMA UN 

ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

Galvenais PIN resurss ir pieaugušo izglītotāju entuziasms. 

Būtu jāuzlabo pašvaldību darbinieku informētība par mūžizglītības nozīmi.  

Pašvaldībās jāveido skaidri finanšu instrumenti, lai finansētu pieaugušo neformālo izglītību. 

PIN būtu jāatzīst un jāiekļauj pieaugušo izglītības veicināšanas projektos valsts un pašvaldību līmenī. 

Tādai valstij kā Lietuva (2,8 miljoni iedzīvotāju) PIN organizēšanu optimāli būtu jāatbalsta ar 15 000–

20000 €, lai gan pašlaik finansē tikai 10-15% no iniciatīvas izmaksām. 

Kā labi piemēri ar lielu pieredzi pieaugušo mācību nedēļu organizēšanā varētu būt tādas valstis, kā: 

Apvienotā Karaliste (kopš 1992. gada); Slovēnija (kopš 1996. gada). 

IETEIKUMI LABAS PRAKSES PĀRVIETOŠANAI 

PIN organizatoriem jau savlaicīgi jāizstrādā mediju stratēģija. Nacionālajam PIN koordinatoram būtu 

jāstrādā pie efektīvas PR kampaņas, lai reklamētu PIN iniciatīvu. Kampaņas popularizēšanai un labās 

prakses apmaiņai var izmantot arī EPALE platformu. 

Preses konferences varētu organizēt pirms pasākuma vai tā laikā, un tajās vēlams iesaistīt sabiedrībā 

populārus cilvēkus un amatpersonas. 

Svarīgi ir kontakti ar aktīviem cilvēkiem un neformālās pieaugušo izglītības koordinatoriem 

https://www.oneawards.org.uk/news/the-festival-of-learning-and-adult-learners-week-1319-june-127/
https://llw.acs.si/about/
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pašvaldībās, kā arī savstarpēja labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām. 

 

Citi aspekti, padomi  
Ikgadējām pieaugušo izglītības nedēļām vajadzētu kalpot kā piemērotam instrumentam, kas veicina 

mūžizglītības nozīmi sabiedrībā. Politiķiem un pieaugušo izglītotājiem jāpieliek pūles, lai visos līmeņos 

palielinātu izpratni par to, ka: planēta neizdzīvos, ja vien tā nebūs planēta, kas mācās. (Paul 

Belanger) 

 

 


