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LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS 

2020 m. lapkritis 

 

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 – diskutuojamas 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. 

 

TEMOS 

1. Mokyklų tarybos; 

2. Lietuvos moksleivių sąjungos XXX Asamblėja; 

3. LMS tvaraus vystymosi tikslai; 

4. LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“;  

5. Mokyklų tinklo optimizavimas;  

6. Regioninė jaunimo politika 
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1. MOKYKLŲ TARYBOS 

 

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Lietuvos moksleivių sąjungai, 

svarbu suprasti kokios Tavo mokykloje esančios Mokyklos tarybos kompetencijos, ar su ja 

bendradarbiauja mokinių savivalda, ar apie ją žino visa tavo mokyklos bendruomenė.  

Padiskutuokite: 

1. Ar Tavo mokyklos bendruomenė žino ir yra susipažinusi su Mokyklos tarybos veikla, kas  

ją sudaro ir pan.? 

2. Kaip manai, ar Tavo Mokyklos taryba yra aktyvi ir veiksni? Kodėl taip galvoji?  

3. Ar Tavo Mokyklos taryboje yra atstovaujamas moksleivių balsas? Argumentuok savo  

nuomonę.  

4. Ar Tavo mokyklos mokinių savivaldos nariai yra įsitraukę į Mokyklos tarybos veiklą? Jei  

taip – kaip (pvz.: keletas narių Taryboje atstovauja moksleivių nuomonę, dalyvauja posėdžiuose, 

bendrauja su Tarybos nariais)?  

5. Pasidalinkite geraisiais ir blogaisiais pavyzdžiais, kaip Tavo mokyklos viduje veikia  

Mokyklos taryba.  

 

2. LMS XXX ASAMBLĖJA 

 

Facebook grupės „LMS Nacionalinis vadovų klubas 2020–2021 m. m.“ įraše LMS narių 

atstovams pateiktoje apklausoje dėl patogiausios datos nuotolinei XXX Asamblėjai daugiausiai balsų 

surinko variantas „Lapkričio 28 d. (šeštadienis), pirma dienos pusė“. LMS Valdyba lapkričio 3–4 

dienomis vykusiu balsavimu patvirtino Asamblėjos vykimą būtent šią dieną. 

Lapkričio 28 dieną vyksianti LMS XXX Asamblėja bus kiek kitokia, ji vyks nuotoliniu būdu, 

balsavimai vyks per ibalsas.lt svetainę ir daug kitų pakeitimų, kurie yra reglamentuoti Laikinuoju 

Lietuvos moksleivių sąjungos Asamblėjos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LMS Valdybos 

balsavimu, vykusiu spalio 23–24 dienomis (šį aprašą galite rasti svetainėje www.moksleiviai.lt). Šios 

Asamblėjos metu bus pristatoma LMS veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė, LMS Revizija 

http://www.moksleiviai.lt/
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pristatys išvadas dėl šių ataskaitų, taip pat bus nagrinėjamas ir tvirtinamas LMS tvaraus vystymosi 

tikslų dokumentas, kurį nagrinėjate šio Vadovų klubo metu. 

Asamblėjos darbotvarkės projektas, LMS tvaraus vystymosi tikslų dokumentas, registracijos 

nuoroda ir visa kita informacija apie dalyvavimą nuotolinėje LMS XXX Asamblėjoje jau greitai 

pasieks jūsų, mokinių savivaldų atstovų, elektroninius paštus, taip pat bus viešinama svetainėje 

www.moksleiviai.lt 

 

Kilus klausimų, kreiptis:  

Ignas Rozmanas 

LMS XXX Asamblėjos koordinatorius 

El. paštas: ignasroz@moksleiviai.lt 

 

3. LMS TVARAUS VYSTYMOSI TIKSLAI 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga rūpestį dėl aplinkosaugos pirmą kartą išreiškė 2019 m. kovo mėn., 

prisijungdama prie judėjimo „Fridays for future“ (liet. „Penktadieniai už ateitį“), vėliau pateikdama 

Lietuvos mokyklų mokinių savivaldoms rekomendacijas dėl galimų veiksmų, siekiant užtikrinti 

moksleivių įgalinimą mokyklose rūpintis ekologija. Taip pat 2019 m. spalio mėn., LMS inicijavo ir 

pradėjo metinę programą „Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“, kurios tikslas buvo vykdant įvairaus 

pobūdžio šviečiamąsias, edukacines veiklas, skatinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 

moksleivius bei mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į ekologijos, aplinkosaugos svarbą ir keisti 

savo mokyklas bei požiūrį ir įpročius taip, kad jose vykstantys kasdieniai procesai taptų mažiau 

žalingi aplinkai. 

LMS norėdama skatinti moksleivius domėtis aplinkosauga ir ją įgalinti savo gyvenime pristato 

LMS tvaraus vystymosi tikslus. Tai LMS bendruomenei skirtas veiksmų planas, kurį vykdydami 

artėsime prie darnaus ir tvaraus vartojimo, keliavimo, mažesnės taršos, sąmoningos bendruomenės 

kūrimo ir ieškosime tvarumo ir kokybės santykio visose LMS veiklose, iniciatyvose, projektuose ir 

visame LMS bendruomenės gyvenime. 

Kviečiame skaityti dokumentą čia. 

 

http://www.moksleiviai.lt/
mailto:ignasroz@moksleiviai.lt
https://www.moksleiviai.lt/wp-content/uploads/2020/09/lietuvos-moksleiviu-sajungos-tvaraus-vystymosi-tikslai-projektas.pdf
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Kilus klausimų, kreiptis: 

Ieva Rinkevičiūtė 

LMS tvaraus vystymosi tikslų koordinatorė 

El. paštas: ieva@moksleiviai.lt 

 

4. LMS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA „SLURŠ“ 

 

Spalio 20-ąją dieną, LMS reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo 

ugdymo bei rengimosi šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, 

mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijavo ir pradėjo vykdyti naują metinę 

veiklos programą „SLURŠ“, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau 

kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis. (Dalinamės programos 

aprašymu, kuriame galite rasti daugiau naudingos informacijos).  

Kiekvienas mokslo metų mėnuo bus paskirtas specifinei programos temai, tad, atsižvelgiant į 

programos planą, lapkričio mėnuo yra skiriamas - sveikatai, sveikai gyvensenai ir šeimos 

sampratai. 

Diskutuodami apie sveikatą, sveiką gyvenseną ir šeimos sampratą atsakykite į pateiktus 

klausimus: 

1. Ar mokyklose yra pakankamai šnekama apie sveikatą, jai naudingus bei kenksmingus  

įpročius? 

2. Ar žinote, kur reikia kreiptis, jei pasijuntate blogai (tiek fizine, tiek emocine prasme)? 

3. Ar moksleiviams trūksta informacijos apie atsakingą šeimos planavimą? 

 

Kilus klausimų, kreiptis: 

Karolina Pralgauskytė 

Jaunimo politikos ir metinės programos koordinatorė 

El. paštas: karolina@moksleiviai.lt 

 

 

mailto:ieva@moksleiviai.lt
https://www.moksleiviai.lt/wp-content/uploads/2020/10/Metines-programos-aprasymas.pdf
https://www.moksleiviai.lt/wp-content/uploads/2020/10/Metines-programos-aprasymas.pdf
mailto:karolina@moksleiviai.lt
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5. MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMAS 

 

Lietuvoje bendrajam ugdymui finansuoti kasmet skiriama vis daugiau lėšų. Per dešimt metų 

išlaidos švietimui išaugo daugiau nei 50 proc., tačiau Lietuvos moksleiviai tarptautiniuose tyrimuose 

liko žemiau Europos Sąjungos ir kitų išsivysčiusių valstybių vidurkio. Viena iš pagrindinių priežasčių 

– per lėtai vykstanti mokyklų tinklo pertvarka, kuri Lietuvoje prasidėjo jau nuo Nepriklausomybės 

atkūrimo. Numatytas strateginis mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – mažinant tuščių mokymosi vietų 

skaičių ir racionaliau panaudojant švietimui skirtas lėšas, išsaugoti bei pagerinti švietimo kokybę, 

sudaryti sąlygas privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumui, švietimo įvairovei, galimybėms 

mokytis visą gyvenimą. Vis dėlto, šio tikslo įgyvendinimas vyksta labai lėtai – mokyklų tinklas yra 

optimizuojamas lėčiau nei mažėja mokinių skaičius mokyklose.  

1. Ar pritariate mokyklų tinklo optimizavimui mokyklas uždarant, sujungiant ar  

reorganizuojant? Kuriam ir kodėl? (Atkreipkite dėmesį, jog mokyklų tinklo optimizavimas JAU 

vyksta) 

2. Ar Jūsų mokyklos turi bendrabučius? Kokios gyvenimo sąlygos juose? 

3. Kiek moksleivių iš Jūsų mokyklos atvažiuoja iš kitų miestų / kaimų? 

4. Kokios pagrindinės sąlygos turėtų būti užtikrintos optimizuojant tinklą? (Tarkime 

pavėžėjimas ar papildomos popamokinės veiklos, gal prioritetą teikti pradinukų mokslui kuo arčiau 

namų?) 

5. Kaip vertinate savivaldybės vykdomą mokyklų tinklo optimizavimą?  

 

Kilus klausimų, kreiptis: 

Julius Zaburas   Paulius Buidovas 

Jaunimo politikos ir rinkodaros koordinatorius Jaunimo politikos koordinatorius 

El. paštas: julius@moksleiviai.lt  El. paštas: paulius@moksleiviai.lt 

 

 

6. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA 

 

mailto:julius@moksleiviai.lt
mailto:paulius@moksleiviai.lt
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Šioje skiltyje, su savo mieste esančiu padalinio pirmininku, regioninės jaunimo politikos 

koordinatoriumi aptarsite Jūsų mieste, rajone esančius svarbius klausimus, kitas aktualias temas, 

problemas. Prieš Vadovų klubą su savo komandomis, mokyklos bendruomenę galite pasiruošti Jums 

aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, padalinio 

pirmininkas ir savanoriai padės tai išspręsti, patars.  

 

 

KONTAKTAI 

 

Eldar Kokoškin   

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius 

El. paštas: eldar@moksleiviai.lt 

 

Karolina Pinkevičiūtė 

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė 

El. paštas: karolinapin@gmail.com 

 

mailto:eldar@moksleiviai.lt
mailto:karolinapin@gmail.com

