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Jaunimo politikos sritis
Nacionalinis lygmuo



Didžiuojamės
• Atstovavimas vykdomas nuosekliai ir 

kryptingai;

• Darbas ir bendradarbiavimas su 
institucijomis bei suinteresuotomis 
grupėmis vykdomas aktyviai ir nuosekliai; 

• Pozicijos rengiamos pasitelkus įvairius, 
efektyviausius konkrečiai situacijai, 
moksleivių nuomonės analizės metodus;

• Efektyviai reaguojama į vykstančius 
švietimo politikos procesus;

• 2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių 
metais;



Didžiuojamės
• Memorandumas dėl Nacionalinio 

verslumo ugdymo tinklo steigimo;

• Jaunimo politikos naujienos 
www.moksleiviai.lt ;

• Priimtas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 
60 straipsnio pakeitimas;

• Glaudesnis bendradarbiavimas su 
studentų organizacijomis;

• Tyrimas dėl moksleivių keliavimo 
įpročių ir pozicija.



Patariame nepamiršti
• Politinę komunikaciją siekti vykdyti strategiškai;

• Labiau išnaudoti narystę kitose nacionalinėse organizacijose (LiJOT), 
siekiant didesnio politinio ar / ir visuomeninio dėmesio LMS svarbiems 
klausimams;

• Aktyviau (viešai) kelti problemas bei inicijuoti pasiūlymų rengimą joms 
spręsti, nelaukiant viešo visuomenės dėmesio ir / ar politinio svarstymo;

• Tęsti ir stiprinti sukurtus ryšius su skirtingomis institucijomis bei ieškoti 
naujų partnerių, su kuriais būtų galima spręsti švietimo ir jaunimo 
politikos problemas;

• Aktyviau vykdyti Mokyklų bendruomenių metų veiklas, burti švietimo 
bendruomenę, siekiant įgyvendinti norėtus tikslus.



Jaunimo politikos sritis
Regioninis (vietos) lygmuo



Didžiuojamės
• Itin aktyvus organizacijos struktūrinių padalinių reprezentatyvių 

apklausų atlikimas ir atstovavimo dokumentų rengimas;

• Klausimų sprendime aktyviai įtraukiamos mokinių savivaldos;

• Aktyvus dalyvavimas nuolatinėse ir laikinose darbo grupėse 
savivaldybėse;

• Dalyvavimas savivaldybių švietimo tarybose;

• Aktyvus dalyvavimas RJOT / RJRT.



Patariame nepamiršti
• Toliau tobulinti bei stiprinti regioninės jaunimo politikos veikimo ir 

koordinavimo sistemą;

• Stiprinti atstovavimą regionuose, prioritetu iškeliant savanorių bei 
pirmininkų bendrųjų kompetencijų ir kompetencijų jaunimo politikoje 
kėlimą;

• Išsikelti konkrečius ir nesudėtingai įvertinamus tikslus darbui su MS veiklos 
kokybės gerinimu ir MS galios didinimu (pasinaudoti MBM);

• Įvertinti MSPP ar kitokio pobūdžio MS plėtros strateginio planavimo 
naudą ir poreikį savivaldybėse.

• Surinktus duomenis (apklausas) viešinti, rengti daugiau raštų ar pozicijų 
(apklausų daugiau nei pozicijų tam tikrais klausimais)



Jaunimo politikos sritis
Tarptautinis lygmuo



Didžiuojamės
• Pastebime aktyvų 

dalyvavimą OBESSU 
renginiuose, mokymuose;

• Organizacijos poziciniuose 
dokumentuose pastebime 
problemų argumentavimą 
Europos Sąjungos, globalaus 
masto tendencijomis.



Patarime nepamiršti
• Perduoti informaciją apie vykdomas tarptautines veiklas vidiniais 

ir išoriniais komunikacijos kanalais, aiškiai pateikiant pridėtinę 
vertę organizacijai ir / ar Lietuvos moksleiviams;

• Siekti gilesnio bei nuoseklesnio Lietuvos moksleivių supažindinimo 
su Europos, pasaulio problemomis;

• Aktyviau įsitraukti į OBESSU valdymo struktūras (pvz. valdyba);

• Ieškoti kitų tarptautinių organizacijų, prie kurių veiklos galima 
prisijungti.



Regioniniai reikalai



Didžiuojamės
• 4 naujų padalinių įsteigimas ir prijungimas prie veiklos;

• Įsitraukimą į regioninių mokyklų problemų sprendimą;

• Parašytas ir išreikštas oficialias regionines pozicijas;

• Bazinių MS kompetencijų mokymai ir sąrašas (Savivaldos 
pradžiamokslis);



Didžiuojamės
• Darbas su kitomis savivaldybės NVO, tam, kad jaunimo balsas 

būtų stipriau atstovaujamas;

• Savanorių skaičius padaliniuose išlieka stabilus;

• Didėjantis MS įsitraukimas į VK;

• Persiorientavimą į nuotolinį darbą karantino metu;

• Išnaudojamą Nacionalinę vadovų klubo grupę.



Patariame nepamiršti
• Padaliniuose išlieka nemaža savanorių kaita, diegti organizacijos 

kultūrą, koks turėtų būti patirties perdavimas pasikeitus 
koordinatoriui (turėti nuoseklų kiekvienos pareigybės padalinyje 
patirties perdavimo planą, kuris apimtų bazines kompetencijas, 
asmenines savybes, bei atliekamas pareigas);

• Įvertinti, ar didelis savanorių skaičius padalinyje iš tiesų juos visus 
įgalina (suvokti, jog didelis skaičius nėra naudingas, jei dirba tik 
koordinatorių komanda, diegti darbų delegavimo sistemą arba 
pirmininkas / Žmogiškųjų išteklių koordinatorius turi sekti 
padaliniuose esančių savanorių krūvį);



Patariame nepamiršti
• Keliant padalinio savanorių kompetencijas pasinaudoti ne tik biuro, bet 

ir alumni mokymais (ypač veikiančių konkrečiose su mokymų tema 
susijusiose srityse);

• Bendradarbiaujant su kitomis miesto NVO, kviesti jas pasidalinti savo 
gerosiomis patirtimis, vesti mokymus;

• Pasibaigus nuotoliniam darbui ir toliau taikyti mišrų darbo metodą, kuris 
išspręstų toli nuo miestų esančių mokyklų dalyvavimą VK;

• Sukurti sistemą, kaip yra dirbama su kuratoriais, rekomendacijas MS 
kuratoriams, kaip jiems dirbti su MS;

• Aktyvinti pavienų MS įtraukimą į LMS veiklą.



Rinkodara



Didžiuojamės
• Rinkodaros ir Komunikacijos 

komitetų glaudžiu 
bendradarbiavimu 
nacionaliniu lygmeniu;

• LMS įvaizdžio analize ir jos 
suteikta nauda.



Patariame nepamiršti
• Ilgalaikių partnerių svarbos ir naujų partnerių, mecenatų 

paieškos;

• Paramos naudos lyginant su suteikiama nauda įmonei vertės 
vertinimo svarbą;

• Darbas su padalinių rinkodaros koordinatoriais turėtų būti labiau 
orientuotas į padalinio specifiką, padaliniai turėtų būti raginami 
inicijuoti partnerystes su vietos įmonėmis.



Programos



Didžiuojamės
• Sugebėjimu pastebėti aktualiausias temas;

• Ž.E.M.E programa;

• Metinės programos svarbos iškomunikavimu LMS bendruomenei;

• Forumų kokybės kėlimu.



Patariame nepamiršti
• Diegti kultūrą padaliniuose, kad renginiais taip pat galima spręsti 

aktualias problemas (galbūt ne protmūšis, o diskusija su mokyklų 
direktoriais apie problemų sprendimą?)

• Dirbant su padalinių programų koordinatoriais padėti jiems kurti 
naujas iniciatyvas, vykdyti reguliarius (kartą per mėnesį) 
susitikimus ar pokalbius su koordinatoriais, apie jų planuojamas ir 
vykdomas veiklas

• Kokia aukšta kartelė iškelta SLURŠ programai



Komunikacija



Didžiuojamės
• Bandymas rengti komunikacijos planą;

• Suvienodinta vizualinė linija;

• Išsigryninta, kuriam kanalui kuri informacija;

• Atskaitomybės skatinimas su JP naujienų rubrika;

• Naujienų į moksleiviai.lt talpinimas;



Didžiuojamės
• Tinklapio priežiūra;

• Stabilus bendradarbiavimas 
su regionine ir nacionaline 
žiniasklaida;

• Aktyvus komunikavimas 
socialiniuose tinkluose;

• Teikiamas rekomendacijas 
MSIC / MMT koordinatoriams.



Patariame nepamiršti
• Atlikti komunikacijos įsivertinimą, kiek kiekviena priemonė ar 

komunikacinė kampanija pasiteisina

• Padalinių komunikacija ir kanalų išnaudojimas (ne visi padaliniai 
yra stiprūs komunikacijoje), 

• Youtube paskyros atnaujinimas

• Pradėti skatinti atskaitomybę MS, pavyzdžiui, naujienlaiškiai, 
siunčiami MS;



Patariame nepamiršti
• Informacijos apie vykstančius procesus teikimas NVK 

(paklausimas, bet nėra pasakoma, kas toliau su jų surinkta 
nuomone)

• Inicijuoti savo pranešimus spaudai, naujienas ir temas 
žiniasklaidoje

• Vengti komunikacijos krizių (apgalvoti, kaip jų išvengti, arba 
užgožti su pozityviu ryšių su visuomene kiekiu)

• Reguliariai priminti komunikacijoje, kad MS gali tapti nariais, ir gali 
steigti padalinius.

• Išnaudoti LMS LinkedIn ir Twitter paskyrą



Institucinė atmintis ir 
strateginis valdymas



Didžiuojamės
• Yra kaupiami dokumentai, sutvarkyta archyvavimo sistema;

• Naudojama patogi ir visiems prieinama platforma

• Naujų darbo metodų įgyvendinimą

• Sklandų perėjimą prie nuotolinio darbo



Patariame nepamiršti
• Matoma rizika, kad padalinių koordinatoriai neturi prieigos prie senų, 

praėjusių metų dokumentų, be to, kai kuriama ant asmens vardo, yra 
rizika, kad bus ištrinta ir prarasta institucinė atmintis;

• Skelbti svarbius valdybos posėdžių protokolus ar jų nutarimus viešai;

• Padaliniams rengti savo veiklos planus (pateikti tik 12 padalinių veiklos 
planai);

• Gilinti planavimo kompetencijas (metų veiklos planą rengti 
atsižvelgiant į MSIC/MMT moksleivių problemas, kaip būtų galima 
spręsti jas);

• Padaliniams būti atskaitingesniems RRK (kelti ataskaitas, protokolus).



Mokymai



Didžiuojamės
• Atnaujinta mokymų metodika;

• Dažnais mokymais nacionaliniu mastu;

• Biuro komandos kompetencijų kėlimu;

• Pastoviu Mokymų vadovų kompetencijų kėlimu;

• Augančiu mokymų vadovų savarankiškumu;

• Didesne mokymų vadovų komunikacija su savivaldomis prieš 
mokymus. 



Patariame nepamiršti
• Manome, kad mokymų savivaldoms galėtų būti daugiau;

• Karantino metu mokymai neturi sustoti;

• Iš dabartinės situacijos galima pasimokyti ir įvertinti nuotolinių 
mokymų naudą, taip sprendžiant atokių ar pavienių savivaldų 
pasiekimą;

• Biuro kompetencijų kėlimo svarbos.



Finansų sritis



Didžiuojamės
• Pavyko įsisavinti Jaunimo 

reikalų departamento 
finansuoto projekto lėšas;

• Struktūrinių organizacijos 
padalinių dėmesys 
finansavimui iš savivaldybių 
biudžetų gauti;

• Organizacijos finansinė 
situacija išlieka stabili.



Patarime nepamiršti
• Apsvarstyti apie projektų (tiek nacionalinių, tiek savivaldybių) 

finansinio atskaitingumo bei administravimo kontrolės 
mechanizmo poreikį;

• Siekti, kad padalinių veiklos būtų prioritetiškai finansuojamos iš 
savivaldybių projektinių lėšų;

• Padaliniai turėtų susidaryti ir nusimatyti ne tik veiklos, bet ir 
metinius finansinės veiklos planus.



Informacija apie Revizijos darbą:
• Dalyvavimas forumuose: 3 (2019 VF, 2019 RF, 2020 ŽF (Neeilinė 

Asamblėja);

• Susitikimai su Prezidente ir / ar Biuru: 7;

• Susitikimai su Valdyba: 2;

• Revizijos posėdžių skaičius: 6;

• Oficialiai gautų prašymų pateikti rekomendacijas skaičius: 2;

• Oficialiai pateiktų rekomendacijų skaičius: 3;

• Neoficialiai teiktos rekomendacijos / pagalba: pagal poreikį.



Pastebėjimai



Ačiū už dėmesį!
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