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Lietuvos moksleivių sąjungos strategija 2018-
2022 
1. Atstovauti moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, kuriant

atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją:

1.1 išsiaiškinti ir atstovauti Lietuvos moksleivių interesams bei skatinti narių įsitraukimą į bendrų
organizacijos pozicijų formavimą:

1.1.1 siekti įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir
galimybes atitinkančios užimtumo programos įdiegimo;

1.1.2 užtikrinti, kad įgūdžiai ir žinios, neformalaus ugdymo pagrindu įgyti nevyriausybinėse
organizacijose, būtų pripažįstami verslo ir valstybiniuose sektoriuose;

1.1.3 siekti sudaryti sąlygas moksleiviams, patiriantiems socialinę atskirtį dėl gyvenamosios vietos,
tautybės, fizinių/psichinių gebėjimų ir kitų veiksnių, sąžiningai, lygiomis galimybėmis dalyvauti
švietimo sistemoje.

1.2 Užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik mokinių savivaldų nariams, bet ir pavieniams
moksleiviams. Siekti didesnio organizacijos žinomumo viešumoje ir visuomenės supažindinimo su
LMS pozicijomis bei aktualiausiais sprendimais.

1.3 Užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant mokinių savivaldų tinklą Lietuvos
mokyklose.



Lietuvos moksleivių sąjungos strategija 2018-
2022 

2. Užtikrinti LMS veiklos vystymą remiantis strateginiu planavimu:

2.1 siekti nuolatinio darbo tradicijų tobulinimo, remiantis atnaujinama
kokybine ir kiekybine analize.

2.2 Užtikrinti struktūrinių organizacijos vienetų kompetenciją ir tarpusavio
bendradarbiavimą: gerinti informacijos sklaidą tarp skirtingų LMS organų;

2.2.2 užtikrinti visos LMS vardu vykdomos veiklos profesionalų ir sėkmingą
įgyvendinimą.

2.3 Pasirūpinti informacijos perdavimu ir veiklos tęstinumu: 2.3.1 kaupti
pozicijas, rezoliucijas ir kitus organizacijai reikšmingus dokumentus; 2.3.2
siekti reguliaraus naujų savanorių priėmimo ir pasirūpinti jų įtraukimu į LMS
veiklą.



Lietuvos moksleivių sąjungos strategija 2018-
2022 
3. Gerinti moksleivių interesų atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis:

3.1 stiprinti Lietuvos mokinių savivaldų informavimo centrus (toliau – MSIC), miestų/rajonų mokinių
tarybas (toliau – MMT/RMT):

3.1.1 užtikrinti tolimesnę MSIC/MMT/RMT tinklo plėtrą, gerinti padalinių įvaizdį regionuose,
viešajame ir privačiame sektoriuose, jaunimo gretose;

3.1.2 siekti nuolatinio ir tikslingo MSIC/MMT/RMT savanorių kompetencijų ugdymo.

3.2 Suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis
informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS
veiklą.

3.3 Visapusiškai stiprinti Lietuvos mokinių savivaldas:

3.3.1 užtikrinti mokinių savivaldų narių kompetencijų ugdymą; garantuoti nuolatinę pagalbą, kuri
padėtų užtikrinti kokybišką mokinių savivaldos veiklą;

3.3.2 siekti, kad mokinių savivaldas kuruotų tik kompetentingi asmenys;

3.3.3 skatinti LMS neatstovaujamų mokinių savivaldų įsitraukimą į LMS veiklą.
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4. Užtikrinti stabiliai gerą LMS finansinę padėtį:

4.1 išnaudoti valstybinius ir tarptautinius paramos/jaunimo iniciatyvų
fondus veikloms finansuoti;

4.2 bendradarbiauti su privačiu sektoriumi regioniniu, nacionaliniu,
tarptautiniu lygmenimis;

4.3 siekti tarpinės ir nuolatinės finansinės pagalbos struktūriniams
organizacijos vienetams;

4.4 siekti stabilios ilgalaikių partnerių paramos.



LMS VIZIJA 
Pripažįstama svarbiausia ir 

ekspertine moksleivių švietimo ir 
jaunimo politikos formavimo bei 

įgyvendinimo platforma, 

bendradarbiaujanti su 
visuomenės, valdžios, verslo ir 

mokslo sektoriais. 



LMS MISIJA

Atstovauti moksleiviams, formuojant 

įtaką švietimo ir jaunimo politikai, 
šviečiant moksleivius jiems aktualiais 

klausimais, vienijant juos bendrai 

veiklai, bendradarbiaujant su 
valstybinėmis ir nevalstybinėmis 

institucijomis, kuriant tobulą moksleivių 
bendruomenę.



Jaunimo politika



Moksleivių atstovavimas 

1. Darbas su ekonomikos ir verslumo bei finansinio raštingumo programų
įgyvendinimo efektyvinimu

2. Psichosocialinės aplinkos mokyklose gerinimas bei temos iškėlimas į
viešąją erdvę

3. Įsitraukimas į Ugdymo turinio atnaujinimo procesus

4. Mokinių savivaldų stiprinimas

5. Pagalba padaliniams įsitraukti į regioninės jaunimo politikos formavimą

6. Nuolatinis bendradarbiavimas su valdžios institucijomis

7. Glaudaus ryšio su LR Seimu užmezgimas

8. Įsitraukimas į tinklus, vienijančius jaunimo bei su švietimu dirbančias
organizacijas

9. Lietuvos moksleivių atstovavimas tarptautiniu lygmenimis



Ekonomika ir verslumas

• Rezoliucija dėl ekonomikos ir verslumo bendrojo ugdymo
programos Lietuvos mokyklose.
• Rezoliucija pristatyta Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo
plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro atstovams.
• Vyko jos pristatymo bei aptarimo susitikimai ministerijoje ir
Ugdymo plėtotės centre.
• Nutarta efektyvinti visų integruojamų programų dėstymą, visus
Lietuvos mokytojus pasiekė supaprastinti integruojamų ugdymo
programų planai.
• Rezoliucija pristatyta Nacionalinėje ekonomikos mokytojų
konferencijoje 2018.
• Remiantis Rezoliucija pradėta metinė LMS programa „Žmogus be
sienų“.



Psichosocialinė aplinka mokyklose

• Vykdytas tyrimas „Mokinių ir mokytojų psichosocialinė aplinka mokyklose“.

• Apklausoje dalyvavo 1087 mokytojai ir 2973 mokiniai.

• Aktualizuota tema, pradėta vieša diskusija

• Seminaras „Tarpžinybinis bendradarbiavimas netinkamo elgesio su vaikais
prevencijos srityje”

• Pranešimas Vaikų linijos konferencijoje „Be patyčių 365“.

• Bendradarbiavimas su Kurk Lietuvai

• Žinių radijo laida „Dienos tema" patyčių tema

• Spaudos konferencija LR Seime apie psichosocialinę mokyklų aplinką

• Straipsniai nacionalinėje spaudoje, pristatantys tyrimą

• Prašymas LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui dėl 2020 metų paskelbimo
mokyklų bendruomenių metais

1.1.3 siekti sudaryti sąlygas moksleiviams, patiriantiems socialinę atskirtį dėl gyvenamosios vietos, tautybės, 

fizinių/psichinių gebėjimų ir kitų veiksnių, sąžiningai, lygiomis galimybėmis dalyvauti švietimo sistemoje.





2018 m. 
Liepos 1 d.



Ugdymo turinio atnaujinimas

• Parengti ir patvirtinti Pasiūlymai bendrųjų ugdymo programų turinio
atnaujinimui.

• Sudalyvauta Ugdymo turinio strateginio komiteto susitikime.

• Pasisakyta konferencijoje „Bendrojo ugdymo turinio kaitos iššūkiai“.

• Kartu su Švietimo NVO tinklu parengtas raštas dėl Ugdymo turinio
atnaujinimo gairių.

• Atskiri klausimai kelti Vadovų klubuose, Nacionalinėje Vadovų klubo
grupėje.

1.1.1 siekti įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir galimybes 

atitinkančios užimtumo programos įdiegimo



Mokinių savivaldų stiprinimas

• Parengti ir patvirtinti Rekomendaciniai mokinių savivaldos nuostatai.

• Parengtas ir patvirtintas Mokinių savivaldos veiklos įsivertinimo standartas.

• Parengti Rekomendaciniai mišrios mokinių savivaldos nuostatai.

• Parengtos veiklų gairės mokinių savivaldoms.

• Skaitytas pranešimas programos „Darni mokykla“ 2018-2019 m. sezono
Įvadinėje konferencijoje.

• Parengti pasiūlymai, kaip mokinių savivalda gali prisidėti prie ekologijos
skatinimo savo mokyklose.

• Naujas veiklos formatas - biuro susitikimai su aktyviais, idėjų turinčiais
moksleiviais.

3.3.1 užtikrinti mokinių savivaldų narių kompetencijų ugdymą; garantuoti nuolatinę pagalbą, kuri 

padėtų užtikrinti kokybišką mokinių savivaldos veiklą



Dalyvavimas konferencijose 

• Konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“.

• Konferencija "Balsavimas nuo 16 metų: Lietuvos ateities scenarijus“.

• Tarptautinė NMVA konferencija “„Nuolatinis mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir
užsienio šalių patirtis. Principai, žingsniai, metodai ir vadovų vaidmuo“.

• Konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“.

• Konferencija „Lietuvos demografijos forumas: ar vėl tapsime 3 milijonų šalimi?“.

• Konferencija „Fintech Inn“.

• Valstybės tvarios plėtros konferenciją „SIGNALS 2018“.

• Ir kt.

Viso: daugiau nei 50 konferencijų





Regioninė jaunimo politika (I)

• Parengtas regioninės jaunimo
politikos paketas, kuriame
paaiškinta RJP struktūra bei
detali atmintinė padalinių
pirmininkams ir savanoriams,
dirbantiems su mokinių
savivaldų koordinavimu.

• Įvyko 205 vadovų klubai, 
kuriuose dalyvavo 2774 dalyviai

• Susitikimai su savivaldybės 
atstovais: 257

• Apklausos regionuose: 14, 2500+ 
respondentų

• Priklauso RJOT: 14

• Priklauso RJOT valdybai: 11

• Atstovai JRT: 27, dalyvauta 82 
posėdžiuose

3.1 stiprinti Lietuvos mokinių savivaldų informavimo centrus, miestų/rajonų mokinių tarybas



Regioninė jaunimo politika (II)

Regioninės darbo grupės (8). Temos:
1. Mokyklų metodinė taryba
2. Jaunimo problematikos sprendimas

3. Profesinio orientavimo programa
4. Švietimo strategijos kūrimas
5. Veiksmo diena Molėtų r.
savivaldybėje „Ateik ir keisk Molėtų
kraštą“
6. Savivaldybės narkotikų kontrolės
komisija
7. SLURŠ‘o programos peržiūra
8. dorinio ugdymo užtikrinimas

Pozicijos savivaldybėms: 8
1. Plungė: Pozicija dėl Plungės jaunimo
užimtumo stokos

2. Kelmė: dėl transporto maršrutų
papildymo, ir jaunimo užimtumo
klausimo įtraukimo į JRT darbotvarkę
3. Kėdainiai: dėl dorinio ugdymo
užtikrinimo, SLURŠ
4. Skuodas: dėl viešojo transporto
tvarkaraščių, kurie yra po pamokų ir
gatvėse esančio apšvietimo tvarkymo.
5. Vilnius: Poziciją dėl kūno kultūros ir
menų pamokų vertinimo keitimo



Apklausos Nacionalinėje Vadovų klubo 
grupėje 
Dėl paankstintos Valstybinių brandos egzaminų tvarkos Pozicija pristatyta susitikimų su ŠMM viceministru bei

NEC atstovais metu. Pratęstas laikas, per kurį galima
keisti pasirinkimus.

Dėl moksleivių nuomonės apie mokytojų streiką ir
sutrikdytą mokymo(si) procesą. Balsavimas dėl
pozicijos mokytojų streiko ir ugdymo proceso
pratęsimo klausimais

Paskelbta Pozicija dėl dalyje Lietuvos mokyklų sutrikdyto
ugdymo(si) proceso. Susitikta su Lietuvos švietimo
darbuotojų profesinė sąjungos pirmininku A. Navicku.
Susitarta dėl tolimesnių veiksmų bendradarbiaujant.

Dėl su švietimu susijusių organizacijų viešojo kreipimosi
dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių

Nuspręsta prisidėti ir palaikyti viešą kreipimąsi Dėl
ugdymo turinio kaitos ir švietimo struktūrinių reformų

Dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų
mokyklų sporto salėms Išsiaiškinta moksleivių nuomonė, iškelta vieša diskusija

pristatant ir atstovaujant ją LRT laidoje

Dėl įstatymo projekto, keičiančio esamą stojimo tvarką Išsiaiškinta nuomonė ir atstovauta pasitarime ŠMSM

Dėl prisidėjimo prie Friday for future iniciatyvos ir
apskritai ekologijos temos

Nuspręsta prisidėti bei plėtoti ekologijos temas
organizacijos veikloje. Parengti pasiūlymai, kaip
įvairiomis veiklomis prisidėti gali kiekviena mokinių
savivalda.





Lietuvos Jaunimo organizacijų taryba

• 2 LiJOT Asamblėjos, LiJOT Vasara,
Žiemos forumas.
• 4 LiJOT Vadovų klubai.

• Indvidualūs susitikimai su LiJOT
valdymo organais ir narėmis.
• Dalyvavimas projekte „Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos
dalyvavimo viešojo valdymo
sprendimų priėmime stiprinimas“.

• Ryšių palaikymas su kitomis jaunimo
nevyriausybinėmis organizacijos,
dalyvavimas jų tradiciniuose
renginiuose, gimtadieniuose...

• Pozicija dėl balsavimo nuo 16
metų savivaldybių tarybų ir
merų rinkimuose
• Pozicija dėl darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 metų
• Siūlymai Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų, prezidento
ir europos parlamento
rinkimams

3.2 Suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis 

informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS veiklą.





Nacionalinis švietimo NVO tinklas

• Tapome oficialiais Nacionalinio
švietimo NVO tinklo nariais.

• Bendras raštas dėl Ugdymo turinio
atnaujinimo gairių.

• Pilietinės visuomenės organizacijų
bei politinių partijų susitarimas.

• 5 NVO Švietimo NVO tinklo 
posėdžiai. 

• NVO Švietimo tinklo susitikimai su 
ŠMSM Ministru, viceministre...

• Indvidualūs susitikimai su tinklo 
nariais.

• Mokymai "Partnerių dalyvavimo 
galimybės ES investicijų 
administravimo procese: NVO„.

• Švietimo NVO tinklo advokacijos 
mokymai.

3.2 Suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis 

informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS veiklą.





Kurk Lietuvai

Projektai:

• „Patyčių dėžutė“ – greito pranešimo ir 
reagavimo į patyčias mokykloje įrankio 
sukūrimas.

• Visuomenės finansinio švietimo plano 
2017-2021 įgyvendinimo 
efektyvinimas.

Bendradarbiavimas tęsiamas 
projektuose:

• Su į Lietuvą grįžtančiais/ atvykstančiais 
vaikais dirbančių mokyklų tinklo 
kūrimas

• REAGUOK.LT – pagalbos įvykus 
patyčioms mokykloje efektyvinimas

• NuolaXnis bendradarbiavimas.

• 6 susiXkimai. 

• Pranešimas konferencijoje Apskritojo 
stalo diskusija „(Ne)praneštos patyčios 
– kaip paskaXnX vaikus atsiverX ir 
gauX pagalbą?“

• Abejuose projektuose remtasi LMS 
atliktais tyrimais.

3.2 Suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis 

informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS veiklą.



LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerija

• ŠMM švietimo bendruomenei
svarbiausių artėjančių mokslo metų
naujienų pristatymas.

• Susitikimai dėl mokyklos baigimo bei
stojimo į Aukštojo mokslo įstaigas
tvarkų pokyčių.
• Susitikimas ministru Algirdu
Monkevičiumi.
• Konferencija „Lietuvos švietimo raida:
praeitis, dabartis ir ateities
perspektyvos“.
• Bendradarbiavimas rengiant
Abituriento atmintinę.

Mokinių savivaldų kuratorių veiklos
efektyvinimas

• Susitikimai su ministerijos, Jaunimo
reikalų departamento ir Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras
atstovais.
• Vykdyta dabartinės situacijos analizė,
ieškota tinkamiausio problemų
sprendimų būdo.

• Sutarta dėl keturių mokinių savivaldų
kuratorių konferencijų per metus;
parengtos veiklos planų gairės šioms
konferencijoms.

3.3.2 siekti, kad mokinių savivaldas kuruotų tik kompetentingi asmenys



Lietuvos Respublikos Seimas

• Susitikta ir palaikomas nuolatinis
ryšys su 16 seimo narių.

• Iš viso daugiau nei 20 susitikimų.

• Sudalyvauta ir pasisakyta
daugiau nei 10 LRS ŠMK
posėdžių.

• Psichosocialinės aplinkos
mokykloje apklausa pristata
jungtiniame LR Seimo Švietimo ir
mokslo komiteto ir Savyžudybių
ir smurto komisijos posėdyje.

• Kartu organizuojamos diskucijos
bei konferencijos.

• Su LMS tariamasi dėl naujai
užregistruotų įstatymo
prtojektų.

• ParlamenJnė kontrolė vykdoma
atsižvelgiant į LMS
rekomendacijas.

• LMS priklausys Lietuvos švieJmo
tarybai.



LR Prezidentūra

• Susitikimai su LR Prezidentės patarėja Almeda Kuriene.

• Priėmimas LR 

Prezidentūroje dėl 

patyčių problemos 

sprendimo.

• Vakarienė LR 

Prezidentūroje 

Jungtinės Karalystės 

princo Edvardo 

atvykimo proga.



Kiti susitikimai bei organizacijos, su kuriomis 
bendradarbiaujame
• Susitikimas su LR Sveikatos apsaugos ministerijos
darbuotoja, projekto Sveikatos tinklas koordinatore

Aneta Buraityte, kurio metu aptartas projekto
efektyvinimas ir prieinamumo gerinimas

• Mokytojų streiko metu susitikta su Lietuvos

švietimo darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininku Andriumi Navicku.

• Užmegzti glaudūs ryšiais su mokytojų profesinėmis
sąjungomis, tėvų organizacijos, mokytojų

dalykininkų asociacijomis ir kitomis su švietimu
susijusiomis organizacijomis.



DALYVAUTA DARBO 

GRUPĖSE



2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos investicinių

prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į

bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį

mokymą valdymo komitetas

• 5 posėdžiai.

• Įver0nta 12  projektų, prisidėsiančių prie švie0mo 
kokybės gerinimo visoje Lietuvoje.



Kultūros paso 
ekspertų komisija

• Kultūros pasas – priemonė, skirta
Lietuvos moksleiviams, kultūros

pažinimo įpročiams ugdyti ir jų

kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems

atitinkamas kultūros ir meno

paslaugas.

• 9 posėdžiai

• Įvertintos 556 kultūros ar meno

paslaugos.



Tarpžinybinės vaiko gerovės taryba

Nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. įvyko 5 posėdžiai, iš kurių 4 dalyvavo LMS 
atstovas/-ai.

• Taryba: analizuoja vaiko teisių apsaugos padėL ir teikia pasiūlymus Vyriausybei, ministrams pagal 
jiems pavestas valdymo sriOs, savivaldybių insOtucijoms ir įstaigoms dėl formuojamos prakOkos 
įgyvendinant vaiko teisių apsaugos poliOkos priemones, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, 
reglamentuojančių vaiko teisių bei teisėtų interesų apsaugą, rengimo ar galiojančių teisės aktų 
pakeiOmo;

Kas nuveikta iki šiol?

• Sudarytos 2 darbo grupės (Vaiko teisių apsaugos stebėsenos ir monitoringo, Vaiko teisių apsaugos 
poįstatyminių teisės aktų peržiūros ir tobulinimo);

• vyko grėsmės vaikui lygio nustatymo anketos aptarimas;

• įvykdytas Lietuvos V-VI periodinės ataskaitos dėl JungOnių Tautų vaiko teisių konvencijos 
įgyvendinimo pristatymas;

• aptarO Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos veiklos efektyvinimas ir bazinio paslaugų šeimai
paketo aptarimas.



TARPTAUTINĖ JAUNIMO 

POLITIKA



Radicalisation Awareness Network

• Involving young people in 
counter- and alterna3ve 
narra3ves; Madridas.

• Empowering young people to 
successfully par3cipate in PCVE; 
Nica.

• THE RAN YOUNG review panel; 

Ryga. 



Informuotumo apie radikalizmo skatinimą
tinklas prie Europos Komisijos

• Atstovautas ne tik LMS, bet ir viso Baltijos šalių regiono
jaunimas.

• Tinkle pristatytas kitoks požiūris į radikalizmą, iškelta

propogandos įtakos radikalizmui tema.

• Prisidėta prie tinklo įgalinimo, iki tol buvusi tik laikina, nuo
2019 metų RAN YOUNG tapo oficialia RAN tinklo grupe.

• Po kiekvieno susitikimo parengti dokumentai padėsiantys

su šia tema dirbantiems ekspertams suprasti jaunimo
požiūrį bei įgalinti jaunus žmones įsitraukti ir patiems kurti
radikalizmo prevencijos programas.



Veikla OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions)

2018 m. balandžio

22 - 29 d.

Prancūzija,

Strasbūras

Edvardas Vabuolas,

Odeta Katarskytė

OBESSU Study 

Session

“A.P.A.C. - Active

Participation 

Against

Cyberbullying”./ 

OBESSU

konferencija prieš

kibernetines 

patyčias

Kalbėta apie įvairias

patyčių formas ir

būtent kibernetinių

patyčių aktualumą.

Dalintasi gerosiomis

patirtimis tarp 

europos

moksleivių sąjungų.

2018 m. liepos 30 -

rugpjūčio 5 d.

Slovakija,

Hlohovec Odeta Katarskytė

OBESSU Summer 

School

“#Let’s open the 

doors to inclusion” 

/ OBESU vasaros 

mokykla 

Kalbėta apie 

mažumų

atskirtį ir galimybes 

jas

įtraukti į 

organizacijų veiklą.

KADA KUR ATSTOVAS(-AI) RENGINYS REIKŠMĖ



KADA KUR ATSTOVAS(-AI) RENGINYS REIKŠMĖ

2018 m. rugsėjo 9 -

15 d.
Ispanija, Mollina Odeta Katarskytė

Policy Seminar

“Young

advocates for

educational

inclusion of refugee

and

migrant students”

Dalinantis patirtimi 

ir nuomone ruoštas

pagrindas OBESSU

dokumentui apie

pabėgėlių ir 

migrantų įtraukimo 

į švietimo

procesus Europoje.

2018 m. lapkričio 

17 - 18 d.

2018 m. lapkričio

19 - 22 d.

Italija, Roma Odeta Katarskytė

OBESSU narių 

taryba ir

neeilinė generalinė

asamblėja.

OBESSU 

Convention on

Mental Health

Peržiūrimi ir 

tvirtinami

dokumentai 

(valdybos,

stebėsenos

komitetų

ataskaitos) bei

patvirtinta nauja

OBESSU narė NSoA.



KADA KUR ATSTOVAS(-AI) RENGINYS REIKŠMĖ

2019 m. kovo 30 

-

balandžio 6 d.

Vengrija,

Budapeštas

Odeta 

Katarskytė, Emilė 

Stulgytė,

Erikas Simanaitis

OBESSU Study

Session 2019 

“SexEd IQ -

Inclusive and

quality sex

education - what

can school

students do?”

Kartu su kitais 

Europos 

moksleivių 

sąjungos 

atstovais gilintasi 

į tai, kas sudaro 

pilną lytinį 

švietimą, kokia 

yra jo svarba, 

taip pat kūrė 

planus, kaip 

galime siekti kuo 

efektyvesnio 

lytinio švietimo 

ne tik Lietuvoje, 

bet ir visoje 

Europoje.



Atsakyta/pasisakyta OBESSU apie situaciją Lietuvoje/LMS 
organizacijoje šiomis temomis:

➔ Organizacijos ryšiai su mokytojų organizacijomis šalyje, bendradarbiavimo 
gerieji/blogieji pavyzdžiai, požiūris į nuolatinį mokytojų kompetencijų kėlimo 
procesą;

➔ Švietimo reformos šalyse/organizacijos įsitraukimas ir aktyvumas;
➔ Jaunimo politikos aktyvumas organizacijoje;
➔ Dalyvavimas aplinkosaugos judėjimuose prieš klimato kaitą/globalinį 

atšilimą;

PAPILDOMA VEIKLA:

➔ Įsitraukta į pasaulinę OBESSU kampaniją, skirtą tarptautinei moksleivių 
dienai: #MindOurEducation;

➔ Palaikoma nuolatinė komunikacija su Europos moksleivių sąjungomis -
dalijimasis gerąja patirtimi;

➔ Įsitraukimas į OBESSU konferencijos 2019 organizavimo procesą;





Atstovavimas. Kita:

• Dalyvavimas projektų vertinimo komisijose: „Mokytojai Lietuvai“,
„Samsung mokykla ateičiai“, „Nacionaliniai mokyklų apdovanojimai“,
„Moksleiviai į Vyriausybę“ ir kt.

• Nacionalinio lygmens susitikimai su organizacijomis: 12

• Daugiau nei 25 įvairaus pobūdžio diskusijos: „Kas vyksta su Lietuvos
mokyklomis?“ (JKL), „Lietuvos darbo rinka per ateinantį šimtmetį“
(PLJS), „Sveikas ir saugus jaunas žmogus švietimo įstaigoje – misija

(ne)įmanoma?“ (LiJOT), „Balsavimas nuo 16 m.“ (Diskusijų festivalis
„Būtent“) ir pan.





LMS VIDAUS DARBAS



RRK darbas

• Individualių rekomendacijų, pateiktų padaliniams skaičius – 210

• RRK apsilankymai padaliniuose – 25

• Biuro apsilankymai padaliniuose – 51

• Pirmininkų stebėsenos duomenų bazės atnaujinimas bei reguliarus
pildymas

• Mėnesinių valdybos ataskaitų formos atnaujinimas

• Pirmininko pradžiamokslio sudarymas

• Regioninių konferencijų koncepcijos atnaujinimas ir koordinavimas

• Mokinių savivaldų konferencijų koordinavimas



LMS nariai

Savanorių skaičius padaliniuose: 988

LMS narių: 517 (ir 32 padaliniai)

Įvykdyta mokyklų šturmų: 219

Susitikimai su narėmis: 607, 5495 dalyvių

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Narių 

skaičius

264 351 449 498 531 549



Kita padalinių veikla:

• Įvykdytų veiklų skaičius: 540

• Padalinių susirinkimai: 900

• Mokinių savivaldų forumai: 64

• Konferencijos padaliniuose: 8

• Bendradarbiavimas ir veikos su kitomis NVO: 71

• Alumni susitikimai: 45

• Sudalyvauta parodose: 10

• Ilgalaikiai partneriai pagal bendradarbiavimo sutartis: 23



Mokymai



Mokymų vadovai pravedė 164 mokymus

LMS Biuras vedė 24 mokymus LMS padaliniams

LMS Biuras 2018-2019 m./m. pravedė 17 darbo grupių mokinių 
savivaldų konferencijose

Įvyko 10 susirinkimų su LMS Biuru ir padaliniais prieš nacionalinius 
renginius - forumus ir regionines konferencijas

Vyko valdybos ir biuro išvažiuojamasis posėdis



LMS 

mokymai





LMS valdybos 
darbas

• Balsavimų skaičius: 28

• Susitikimai: 8



Dirbo 40 mokymų vadovų iš 26 padalinių

Įdiegta automatizuota vidinės komunikacijos sistema (greitesnis
mokymų perdavimas)

Sukurta nacionalinė mokinių savivaldų mokymų refleksija (gauta reali
situacija, kaip yra vertinami mokymai - vidurkis 9,53)

Atnaujintos mokymų temos bei išplėsta registracija

Sukurtos gairės, skirtos (vidinei) mokymų vadovų sistemai atnaujinti

(Vykdymas numatomas nuo 2019 07)



PROGRAMOS



2018 m. sausis – 2018 m. birželis – siekiant

paminėti Lietuvos 100-metį bei stiprinant
moksleivių pilietiškumo ir patriotiškumo vertybes
vykdyta iniciatyva „Laiko kapsulė“ (iniciatyvos
koordinatorius – Kristupas Tilvytis). Nuo balandžio

mėnesio įvyko 8 renginiai įvairiuose Lietuvos
miestuose ir 1 nacionalinis uždarymo renginys
Vilniuje, LR Vyriausybėje.



• 2018 m. spalis – Metinės programos „Emocija+“ uždarymas. 

• 4 forumai



Žmogus be sienų (I)

• 2018 m. lapkritis – pradėta nauja LMS
metinė programa „Žmogus be sienų“.

• Programos tikslas – vykdant įvairaus
pobūdžio veiklas supažindinti moksleivius
su finansiniu raštingumu, skatinti
moksleivius tapti versliais, suteikti žinių
apie karjeros ugdymą. Sukurtas Facebook
puslapis metinei programai:
https://www.facebook.com/zmogusbesie
nu/. Metinės programos partneriai: VMI,
VDI, SODRA, JA.

https://www.facebook.com/zmogusbesienu/


Žmogus be sienų (II)

• 2018 m. lapkritis – 2019 m. sausis – I-asis metinės programos
„Žmogus be sienų“ etapas, nagrinėjama finansinio raštingumo
tema. 31 renginys įvairiuose Lietuvos miestuose.

• 2019 m. vasaris – balandis – II-asis metinės programos „Žmogus be
sienų“ etapas, nagrinėjama verslumo tema. 31 renginys įvairiuose
Lietuvos miestuose.

• 2019 m. balandis – gegužė – III-iasis metinės programos „Žmogus
be sienų“ etapas, nagrinėjama karjeros ugdymo tema.



Kita

• 2018 m. lapkritis – 2019 m. balandis – nuolatinis darbas su LMS
programų tinklu: programų tinklo duomenų bazės kūrimas, naudingos
informacijos sklaida, tinklo vertinimas.

• LMS padaliniai (be metinės programos veiklų) suorganizavo 210
renginių savo miestuose (praėjusiais mokslo metais – 174).



Susitikimai ir 
partneriai:

Dėl metinės programos veiklų susitikta su:

• JUNIOR ACHIEVEMENT (3 kartus)

• SEB banku

• VMI

• Bendras susitikimas su VMI, VDI ir SODRA

Kiti susitikimai:

• su Litexpo

• LVJC

• „Mokinio Karjera“ ir kt.



KOMUNIKACIJA



Savaitės 
aktualijos



„Ar žinai, 

kad...“



2 proc. kampanija



Atnaujinta 

moksleiviai.lt 

platforma



Atnaujinta Instagram platforma



Atnaujinti LMS 

lankstinukai



Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ“ gerų žodžių kortelės



Dalyvavimas 4 parodose



Nacionalinė spauda
LMS Nacionalinėje spaudoje (Televizija, radijas, internetiniai portalai ir
pan.) pasirodė 9 kartus



REGIONINĖ KOMUNIKACIJA



Mokymai RsV koordinatoriams

padaliniuose



Sukurta RsV tinklo vertinimo 

sistema

Sukurtas RsV darbo aprašas

LMS padalinių RsV 

koordinatoriam pateiktos 128 

rekomendacijos



Regioninė 
spauda

LMS padaliniai regioninėje spaudoje buvo kartų: 

73



LMS vidinė 
komunikacija

• Sukurtas MS narių ir LMS savanorių registras, 
kuris skirtas įgyvendinti BDAR apibrėžtą 

atstovavimo funkciją

• Paspartėjęs administracinis darbas

• Atnaujinta dokumentų numeracijos sistema

• Sukurtas BDAR įgyvendinimo aprašas



RINKODARA



Projektas.

Pagal Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo

2019-2020 metais konkursą, buvo finansuota programa

"Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos stiprinimas ir plėtra 2019-

2020". Programai įgyvendinti 2019-2020 metais skirta 50 000

eurų suma.



Partneriai

• Visuomeninė organizacija 

• „Baltosios pirštinės“ 

• Šiaulių Valstybinė kolegija 

• Lietuvos psichologijos studentų asociacija 

• Europos studentų teisininkų asociacijos 

• Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva 

• VšĮ „Mokinio karjera“ Šiaulių Universitetas

Regioninė rinkodara nuo 2018 balandžio:

• Gauta barterinio rėmimo 175 kartus

• Gauta finansinio rėmimo 3 289 eur

• 25 padaliniai 



LMS valdyba (2017-2018)
• Akmenė (MSIC) –Rugilė Urbutytė

• Alytus (MMT) –Karolina Slavinskaitė

• Biržai (MMT) –Gabija Darčkutė

• Elektrėnai (MSIC) –Donatas Bučelis

• Gargždai (MSIC) –Erika Mockutė

• Ignalina (MMT) –Kajus Vielys

• Jonava (MMT) –Paulina Kornijevskytė

• Joniškis (MSIC) –Erika Doraitė

• Kaišiadorys (MSIC) –Samanta Gestautaitė

• Kaunas (MSIC) –JogilėPadrėzaitė

• Kėdainiai (MMT) –Gunda Krasauskaitė

• Kelmė (MSIC) – Kotryna Karyznaitė

• Klaipėda (MSIC) –Gintarė Masiliauskaitė

• Kretinga (MSIC) –Rokas Rudys

• Kuršėnai (MSIC) –Rokas Pumputis

• Lazdijai (MSIC) –Augustė Žėkaitė

• Marijampolė (MSIC) –Dominyka Ažukaitė

• Mažeikiai (MSIC) –Ignas Lapkus

• Molėtai (MSIC) –Adas Oleinik

• Panevėžys (MSIC) –Aurėja Bobelytė

• Pasvalys (MSIC) –Deividas Luzanovas

• Plungė (MSIC) –Vesta Radikaitė

• Radviliškio (MSIC) –Povilas Laiševcevas

• Rokiškis (MMT) –Domantas Šinkūnas

• Skuodas (MSIC) –Gabrielė Šertvietytė

• Šakiai (MMT) –Simonas Buteikis

• Šiauliai (MSIC) –Viltė Novikovaitė

• Šilutė (MMT) –Rimantė Macijauskaitė

• Tauragė (MSIC) –Karolis Šimkevičius

• Telšiai (MMT) –Odeta Katarskytė

• Ukmergė (MSIC) –Ignas Rozmanas

• Utena (MSIC) –GlorijaŠermukšnytė

• Vilkaviškis (MMT) –Mantė Zufarovaitė

• Vilnius (MSIC) –Justė Kavaliauskaitė



LMS valdyba (2018-2019)
• Akmenė (MSIC) – Kamilė Bumblytė

• Alytus (MMT) – Klėja Merčaitytė

• Biržai (MMT) – Akvilė Vidugirytė

• Elektrėnai (MSIC) – Ugnė Kučinskaitė

• Gargždai (MSIC) – Simona Prižgintaitė

• Ignalina (MMT) – Viltė Daubaraitė

• Jonava (MMT) – Neda Žilinskaitė

• Joniškis (MSIC) – Kamilė Gelzytė

• Kaišiadorys (MSIC) – Solveiga Belijūtė

• Kaunas (MSIC) – Erikas Simanaitis

• Kėdainiai (MMT) – Karolina Pralgauskytė

• Kelmė (MSIC) – Deimantė Šaulytė

• Klaipėda (MSIC) – Kira Sysoj

• Kretinga (MSIC) – Aistė Stonkutė 

• Kuršėnai (MSIC) – Ieva Poškutė

• Lazdijai (MSIC) – Žygaudas Griškonis

• Marijampolė (MSIC) – Adelija Ambrazaitė

• Mažeikiai (MSIC) – Emilija Zino

• Molėtai (MSIC) – Emilija Aliukonytė

• Panevėžys (MSIC) – Gabrielė Nareckaitė

• Plungė (MSIC) – Vesta Radikaitė

• Radviliškio (MSIC) –Povilas Laiševcevas

• Rokiškis (MMT) – Jonas Trumpa

• Skuodas (MSIC) – Gintaras Dapkus

• Šakiai (MMT) –Simonas Buteikis

• Šiauliai (MSIC) – Milda Ščiglaitė

• Šilutė (MMT) – Neringa Kuprytė

• Tauragė (MSIC) – Nedas Tamašauskas

• Telšiai (MMT) – Rasuolė Kalinauskaitė

• Ukmergė (MSIC) – Ieva Rinkevičiūtė

• Utena (MSIC) – Emilė Stuglytė

• Vilnius (MSIC) – Simona Statauskaitė



LMS biuras

• Administratorė – Kamilė Gineikaitė

• Mokymų koordinatorė – Fausta Barauskaitė

• Programų koordinatorė – Emilija Ruškytė

• Programų koordinatorius – Kristupas Tilvytis

• Komunikacijos koordinatorė – Justė
Kavaliauskaitė

• Komunikacijos koordinatorė – Roberta
Morkytė

• Rinkodaros koordinatorius – Martynas
Sirgėdas

• Rinkodaros koordinatorė – Ema Batavičiūtė

• Regioninių ir tarptautinių reikalų koordinatorė
– Odeta Katarskytė

• Jaunimo politikos koordinatorius – Rokas
Štreimikis

• Jaunimo politikos koordinatorė – Karolina
Rekštytė

• Jaunimo politikos koordinatorė – Greta
Zaburaitė

• Regioninių reikalų koordinatorė – Sara
Aškinytė

• Regioninių reikalų koordinatorė – Samanta
Gestautaitė

• Regioninių reikalų koordinatorė – Glorija
Šermukšnytė

• Regioninių reikalų koordinatorė – Jogilė
Padrėzaitė





LMS revizija
• 6 susitikimai 

• 12 užklausų dėl LMS vidaus ir išorės klausimų 



LMS FINANSINĖ 

ATASKAITA







Iki pasimatymo!

Raminta Matulytė

matulyte.raminta@gmail.com

+37061062865

www.moksleiviai.lt

mailto:matulyte.raminta@gmail.com

