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Agnė Kudarauskienė
Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė



2020 m. duomenimis,
Lietuva priartėjo prie ES
vidurkio: 25–64 metų
amžiaus grupėje ES
vidurkis – 9,2 proc.,
Lietuvos – 7,2 proc.;

Lietuvos suaugę gyventojai (25–64 metų) pastaruoju metu vis 
aktyviau mokosi, lavindami tiek profesinius, tiek asmeninius 

gebėjimus. 01

Per paskutines 4 savaites skyrusiųjų laiką mokymuisi dalis 
25–64 metų amžiaus grupėje (proc.). Šaltinis: Eurostatas.



Per paskutines 4 savaites skyrusiųjų laiką mokymuisi dalis 25–74 metų 
amžiaus grupėje (proc.). Šaltinis: Eurostatas.

25–74 metų amžiaus
grupėje ES vidurkis – 8,0
proc., Lietuvos – 6,3
proc.
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Per paskutines 4 savaites skyrusiųjų laiką mokymuisi Lietuvoje gyventojų dalis 
(proc.). Šaltinis: Eurostatas.

Suaugusiųjų švietimo veiklose labiau dalyvauja 25–64 metų amžiaus
asmenų grupė, dėl sumažėjusios motyvacijos šioje veikloje mažiau
dalyvauja 25–74 metų amžiaus asmenų grupė.
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APIBENDRINANT 25–74 METŲ AMŽIAUS ASMENŲ 
DALYVAVIMO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 2020 M. DUOMENIS, 

MATYTI, KAD:

SITUACIJA LIETUVOJE YRA GERESNĖ UŽ KAI KURIAS KITAS ŠALIS, TAČIAU 
YRA ATSILIKIMAS, LYGINANT SU KITOMIS KAIMYNINĖMIS ŠALIMIS.

DALYVAVIMAS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME PO TRUPUTĮ AUGA. 

LIETUVOS VYRESNIOJO AMŽIAUS GYVENTOJAI 2020 M., ESANT COVID-19
SITUACIJAI, IRGI NEMAŽINO SAVĘS TOBULINIMO PER ŠVIETIMĄ VEIKLŲ –

2020 M. RODIKLIO REIKŠMĖ, LYGINANT SU 2019 M. REIKŠME, NESUMAŽĖJO, 
KAIP TAI ATSITIKO DAUGELYJE ES VALSTYBIŲ. 



ESF LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS 
„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA 

SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS 
BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“



Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą
procese, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų,
profesinės srities gebėjimų ugdymo, kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros
sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas savivaldybėse bei per
kokybišką ugdymo turinį stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi
sistemos funkcionalumą.

Nuo projekto pradžios 
pagal neformaliojo 
švietimo programas 

mokėsi  3 463 
asmenys. Iš jų unikalūs 

dalyviai 64–92 metų  
amžiaus – 882 

asmenys.

ŠMSM projektą 
įgyvendina nuo 

2016 m. 

Projekto įgyvendinimo 
metu suaugusieji įgyja 

arba sustiprina 
bendrąsias ir 
pagrindines 

kompetencijas, ugdo 
profesinės srities 

gebėjimus. 

Projektas prisideda prie 
socialinio ir ekonominio 

gyvenimo kokybės 
gerinimo, mažina dalies 
suaugusiųjų socialinės 

atskirties riziką.
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Visi Lietuvos žmonės turi galimybę ir nori mokytis visą gyvenimą.

Sukurti realiai veikiančią karjeros planavimo sistemą ir suteikti daugiau
profesinių ir saviraiškos galimybių kiekvienam, taip pat keisti visuomenės
požiūrį bei suformuoti mokymuisi palankią kultūrą. 

Sukurti adaptyvią karjeros visą gyvenimą ir mokymosi visą gyvenimą
bendrą sistemą.  

AŠTUONIOLIKTOSIOS LR VYRIAUSYBĖS SIEKIS:



ŠMSM SIEKS, KAD:

mokymosi visą gyvenimą modelyje būtų atliepti senjorų 
poreikiai.

būtų sudarytos palankesnės sąlygos TAU pasinaudoti
projektinio ir ESF finansavimo galimybėmis; 

kultūros paso modelio principu būtų sukurtas senjorų 
tobulėjimo modelis. 

būtų stiprinamas finansavimas per savivaldybes, tikslingai 
identifikuojant prioritetines grupes ir joms nukreipiant lėšas;



TAU FINANSAVIMO MODELIO KŪRIMAS :
Planuojama atnaujinti darbo grupės, skirtos TAU finansavimo modelio parengimui,
veiklą;

Numatoma, jog finansavimo modelis galėtų būti grįstas Kultūros paso sistemos
principais – kiekvienam asmeniui / institucijai skiriama tam tikra suma, užtikrinanti
galimybes dalyvauti veiklose;

Numatoma, jog finansavimas TAU veikloms, pagal sukurtą finansavimo modelį, bus
skiriamas įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus projektus;

Finansavimas numatytas ESF lėšų 4.4 prioriteto veiklose  „Skatinti lanksčias
kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo galimybes“ ;

Papildomas dėmesys ir LRV programos plano 1.9.6 veikloje - Sukurti priemones ir
didinti paramą mažiau mokytis linkusioms visuomenės grupėms (Trečiojo amžiaus
universitetams ir senjorams, žemesnės kvalifikacijos, mažas pajamas gaunantiems
asmenims) įsitraukti į formaliojo ir neformaliojo švietimo programas.
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