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LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS 

2020 m. birželis 

 

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos 

Jaunimo politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę 

apie kasmėnesiniuose, 36-ose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių 

susitikimuose – Vadovų klubuose – diskutuosimas temas. 

Leidiniu Vadovų klubų dalyvius raginame naudotis tiek renginio, tiek pasiruošimo jam 

metu. Ruošdamiesi, supažindinkite su nacionalinėmis temomis ir klausimais savo mokyklų 

moksleivius, paklauskite jų nuomonės, kad atvykę į renginį galėtumėte atstovauti efektyviai ir 

argumentuotai. Vadovų klubo metu leidinys tarnaus kaip gidas jūsų telefone ar nešiojamame 

kompiuteryje, leidžiantis savarankiškai peržvelgti laukiančius klausimus, sugrįžti prie jau aptartos 

temos, prisiminti prieduose pateiktą informaciją.  

Šiame leidinyje pateikiamos tik nacionalinės temos, skirtos visoms LMS vienijamoms 

savivaldybėms. Informaciją apie papildomas, jūsų savivaldybėje Vadovų klubuose aptarinėjamas 

regioninės reikšmės temas savarankiškai pateikia LMS padaliniai.  

 

 

T E M O S 

  

1. Iniciatyva #DėkojameMokytojams 

 

2. LMS padalinių darbo įvertinimas 
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3. Švietimo įstatymo 60 straipsnio pakeitimas  

 

4. Bendrojo ugdymo taryba 

 

5. Eurodesk 

 

1.    Iniciatyva #DėkojameMokytojams 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo 

projektą „Dėkojame Mokytojams“, kurio metu moksleiviai kviečiami išreikšti savo padėką 

mokytojams, darželių auklėtojams, būrelių vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų 

vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie moksleivių, vaikų ugdymo karantino metu.  

Skatiname kviesti savo mokyklos moksleivius jungtis prie iniciatyvos ir 

kūrybiškai dėkoti mokyklos bendruomenės nariams: mokytojams, mokyklos darbuotojams, 

tėvams, bendraklasiams už jų darbą ir indėlį nuotolinio mokymo(si) metu. Filmuotą ir / ar 

fotografuotą medžiagą kviečiame siųsti el. paštu . Gauta medžiaga dekojamemokytojams@smm.lt

bus dalinamasi specialiai sukurtoje svetainėje! 

 

2.     LMS padalinių darbo įvertinimas 

 

Siekdama tobulėti ir atitikti mokinių savivaldų bei mokinių lūkesčius, Lietuvos 

moksleivių sąjunga vykdo  tyrimą dėl LMS padalinių darbo kokybės šiais mokslo metais.

 Užpildydami šią trumpą apklausą svariai prisidėsite prie LMS veiklos kokybės 

gerinimo, nuo jūsų pastabų priklausys tai, kurių sričių tobulinimui daugiausiai dėmesio skirs tiek 

padaliniai, tiek LMS biuras.  Laukiame išsamių ir nuoširdžių atsakymų! 

 

3.    Švietimo įstatymo 60 straipsnio pakeitimas 

 

Birželio 4 d. Vakariniame LR Seimo posėdyje LMS iniciatyva pakeista Švietimo 

įstatymo 60 straipsnio 6 dalis ir išdėstyta taip: „6. Mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos 

mailto:dekojamemokytojams@smm.lt
https://docs.google.com/forms/d/1DFXveK7tcKYsJnqObJXBjIxGj66MwuAhz8UJyaWxI58/viewform?fbclid=IwAR1Hw1yzqFwMLs3PNQc2T0qePwiVku2vW2fKyWXM6ISa2s7u3d9a60RKoRo&edit_requested=true
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institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų).“ Ankstesnė formuluotė buvo „gali 

veikti”. Tai reiškia, jog nuo šiol kiekvienoje Lietuvos mokykloje turi veikti mokinių savivaldos. 

Taip pat, toks įrašas įstatyme suteikia nenuginčijamą argumentą moksleiviams, norintiems 

įkurti mokinių savivaldą savo mokykloje, tačiau nesulaukiantiems mokyklos vadovybės 

pritarimo.  

Apibendrintai, priimtas įstatymas pratina jaunuomenę dalyvauti demokratijoje, ginti 

savo interesus ir mokytis valdymo artimoje aplinkoje, savo mokyklose. 

 

 

4.    Bendrojo ugdymo taryba 

 

Birželio 5 d. įvyko pirmasis Bendrojo ugdymo tarybos posėdis. Pirmą kartą 

Tarybos sudėtyje yra ir moksleivių atstovas – 4 metų kadencijai išrinktas LMS Jaunimo politikos 

koordinatorius Mykolas Kalmatavičius.  

Bendrojo ugdymo taryba yra visuomeniniais pagrindais paremta, bendrojo ugdymo 

interesų grupių (mokytojų, tėvų, mokyklų, savivaldybių, leidyklų…) atstovų sudaryta institucija, 

pritarianti ir inicijuojanti bendrojo ugdymo turinio, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir mokyklų 

aprūpinimo projektus. Taryba taip pat gali organizuoti konferencijas, teikti siūlymus dėl įstatymų 

pakeitimų, inicijuoti švietimo sistemos pertvarkas bei reikšti nuomonę dėl kitų institucijų vykdomų 

pertvarkų. Taigi, tai, kad tarp 17 Tarybos narių yra ir moksleivių atstovas, yra puikus žingsnis į 

priekį bei reiškia, kad mūsų balsas sklis dar toliau bei darys dar didesnę įtaką švietimo 

politikos formavimui. 

 Šiuo metu Taryba daugiausiai dėmesio skirs bendrojo ugdymo turinio klausimams. Jei 

turite minčių, pasiūlymų ar klausimų šia arba kitomis temomis, nepamirškite galimybės parašyti 

Mykolui asmeniškai – jo kontaktai leidinio pabaigoje. 

  

 

 



  

 

Asociacija     Tel. +370 679 74296 Įm. kodas 191972732 

Konstitucijos pr. 25, El. p. lms@moksleiviai.lt A. s. LT84 7044 0600 0136 9875 

LT-08105 Vilnius www.moksleiviai.lt  AB SEB bankas, b. k. 70440 

 

  

  

5.   Eurodesk 

 

LMS pradėjo bendradarbiavimą su Eurodesk, Europos jaunimo informacijos tinklu, 

veikiančiu 36 šalyse, ir tapo regionine Eurodesk tinklo atstove . Kartu su Eurodesk LMS 

informuos moksleivius apie galimybes jaunimo iniciatyvoms finansuoti, mobilumo (savanorystės, 

darbo, praktikos ir pan.) galimybes Lietuvoje ir Europoje, suteiks informacijos moksleiviams 

aktualiomis temomis.  

Jau vasarą LMS padaliniai organizuos renginius apie jaunimo galimybes 

Europoje, o daugiau informacijos apie tinklą, veiklas ir galimybes netrukus pasirodys LMS 

socialiniuose tinkluose ir puslapyje ! moksleiviai.lt

 

PABAIGAI  

 

Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas resursas 

Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, 

verslu ir kitomis organizacijomis yra užtikrinti, kad LMS priimti sprendimai taptų realybe.  

Jaunimo politikos koordinatoriai jūsų balsą išgirsta kiekvieno padalinio Vadovų klubų 

protokolų pagalba. Protokolų apibendrinimus su Jaunimo politikos koordinatorių komentarais 

kiekvieną mėnesį galite rasti moksleiviai.lt, LMS Facebook paskyroje, padalinių socialinių tinklų 

paskyrose. 

 

KONTAKTAI 

 

Mykolas Kalmatavičius                              Karolina Pralgauskytė 

Jaunimo politikos koordinatorius                                   Regioninės jaunimo politikos koordinatorė 

mykolas@moksleiviai.lt              karolina@moksleiviai.lt     

 

Ignas Miškinis                                                                   Glorija Šermukšnytė 

Jaunimo politikos koordinatorius              Viceprezidentė 

ignasmis@moksleiviai.lt                                   glorija@moksleiviai.lt
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