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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS ĮVAIZDŽIO GERINIMO PROGRAMA 

2021–2023 M. 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) vykdoma programa, kurios metu, vadovaujantis dvejų metų planu, bus gerinimas organizacijos įvaizdis. 

Programa bus vykdoma trimis kryptimis: 

1. LMS įvaizdžio gerinimas pagalbos mokiniams, informavimo ir edukacijos klausimais. 

2. LMS įvaizdžio gerinimas mokyklose ir savivaldybėse. 

3. LMS įvaizdžio gerinimas padalinių savanorių ir mokinių artimoje aplinkoje. 

Sutelkiant dėmesį į šias kryptis, bus gerinamas organizacijos įvaizdis mokyklose ir savivaldybėse, efektyvinami tarpusavio santykiai su moksleiviais ir jų 

atstovais, komunikacijos gerinimas ir jos tęstinumo išlaikymas. Taip pat bus skiriamas dėmesys didesniam mokinių informavimui, efektyvesnei informacijos 

sklaidai tarp LMS struktūrinių organų ir kokybiškesnei edukacijai organizacijos viduje ir išorėje. 

 

1. LMS įvaizdžio gerinimas pagalbos mokiniams, informavimo ir edukacijos klausimais. 

Tikslas: inicijuoti ir efektyviau vykdyti pagalbos mokiniams, informavimo ir edukacijos projektus bei programas. 

LAIKOTARPIS VEIKSMAI PRIEMONĖS GALIMI PARTNERIAI 

2021 m. birželis–rugsėjis  

2022 m. birželis–rugsėjis 

LMS metinių programų įvertinimas, 

kryptingas būsimų programų 

įgyvendinimas, išsikeliant konkrečius 

tikslus. 

• Vykdoma darbo ir išsikeltų 

tikslų apžvalga. 

• Inicijuojama sėkmių / 

nesėkmių analizė. 

• Išsikeliami naujos programos 

tikslai ir detalus 

išanalizavimas (ką sieksime 

iškomunikuoti, kokias veiklas 

– 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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organizuosime ir kaip jas 

vykdysime). 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis LMS atributikos kūrimas. – • Bedifferent 

• Merch (merch.lt) 

2022 m. kovas 

2023 m. kovas 

Apklausa apie organizacijos įvaizdį. • Sukūriama apklausa (Google 

Forms). 

• Vykdomas apklausos 

viešinimas. 

– 

2022 m. birželis 

2023 m. birželis 

Organizacijos ir jos padalinių veiklos 

refleksija. 

• Vykdoma veiklų analizė. 

• Inicijuojama sėkmių / 

nesėkmių analizė. 

• Numatoma naujų mokslo 

metų strategija, išsikeliami 

tikslai, prisitaikant prie 

kintančios aplinkos.  

– 

1.1. Pirmas uždavinys: kurti patrauklesnį organizacijos turinį mokiniams, jog vykdomas informavimas būtų paprastas, suprantamas bei, svarbiausia, atlieptų 

moksleivių porekius. 

2021 m. balandis–2023 m. balandis LMS turinio supaprastinimas. • Supaprastinama LMS 

vizualika, tekstai ir 

pateikiamas turinys. 

– 

2021 m. birželis–rugpjūtis  Komunikacinės kampanijos 

vykdymas. 

• Kūriama metodinė medžiaga 

ir užtikrinamas sklandus 

viešinimas socialiniuose 

tinkluose. 

Esami LMS partneriai. 

2021 m. rugpjūtis Atnaujinama LMS internetinė 

svetainė. 

– – 

1.2. Antras uždavinys: efektyviai viešinti LMS vykdomą veiklą, moksleivių interesų atstovavimą visuose LMS lygmenyse, srityse, informuojant visuomenę. 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
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2021 m. birželis–2022 m. birželis  

2022 m. birželis–2023 m. birželis  

Jaunimo politikos vykdomos veiklos 

stebėjimas ir viešinimas. 

• Vykdomi reguliarūs 

susirinkimai su jaunimo 

politikos koordinatoriais, 

siekiant užtikrinti numatytų 

tikslų įgyvendinimą. 

• Viešinama jaunimo politikos 

komiteto veikla.  

– 

 

2021 m. rugsėjis–2022 m. birželis 

2022 m. rugsėjis–2023 m. birželis  

Prenumeruojamo naujienlaiškio 

kūrimas. 

• Kuriamas LMS naujienlaiškis 

(MailerLite). 

– 

2021 m. birželis–rugpjūtis LMS teikiamos naudos paketo 

rengimas. 

• Sukuriamas LMS teikiamos 

naudos paketas. 

• Vykdoma LMS naudos 

paketo viešinimo kampanija. 

– 

1.3. Trečias uždavinys: kurti atvirą organizaciją, orientuojantis į visų moksleivių informavimą bei kompetencijų kėlimą. 

2021 m. rugsėjis–2022 m. birželis 

2022 m. rugsėjis–2023 m. birželis  

Mokymų vadovų veiklos plėtimas už 

mokinių savivaldų ribų. 

• Vedami mokymai ne tik 

mokinių savivaldoms, bet ir 

pavieniams moksleiviams, 

kurie nėra mokinių  

savivaldos dalis. 

• Inicijuojama viešinimo 

kampanija. 

– 

2021 m. rugsėjis–2022 m. birželis 

2022 m. rugsėjis–2023 m. birželis 

Moksleivių kompetencijų kėlimo 

iniciatyvų vykdymas. 

• Organizuojami atviri  

mokymai. 

• Vykdomos atviros darbo 

grupės. 

• Vykdomi renginiai, kuriuose 

didesnis dėmesys būtų 

• Oratorių mokykla. 

• Lietuvos Junior Achievement. 

• Lietuvos marketingo 

asociacija. 

• Europos studentų teisininkų 

asociacijos Lietuvos 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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skiriamas praktiniams 

užsiėmimams. 

nacionalinė grupė. 

• Lietuvos psichologijos 

studentų asociacija. 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis LMS sezoninio žurnalo leidyba. • Rengiamas LMS sezoninis 

žurnalas, skirtas analizuoti 

moksleiviškas aktualijas.  

– 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis Bendradarbiavimas su įvairiomis 

organizacijomis. 

• Vykdomas bendrų veiklų, 

projektų, iniciatyvų 

organizavimas. 

• Kuriama metodinė medžiaga. 

• Ateitininkai. 

• Lietuvos skautija. 

• LJS „Žingsnis“. 

• JCI Lietuva. 

• TJA. 

 

2. LMS įvaizdžio gerinimas mokyklose ir savivaldybėse. 

Tikslas: gerinti LMS įvaizdį mokyklose ir savivaldybėse, efektyvinant tarpusavio santykius, gerinant komunikaciją ir išlaikant jos tęstinumą. 

LAIKOTARPIS VEIKSMAI PRIEMONĖS GALIMI PARTNERIAI 

2022 m. kovas 

2023 m. kovas 

Apklausa apie organizacijos įvaizdį. • Sukūriama apklausa (Google 

Forms). 

• Vykdomas apklausos 

viešinimas. 

 

– 

2022 m. kovas–balandis Padalinių veiklos ataskaitų teikimas, 

LMS įvaizdžio aptarimas. 

• Vykdomas mokinių savivaldų 

ataskaitinis forumas / 

pranešimas. 

– 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis 

2022 m. gegužė 

Padalinių veiklos refleksija. • Vykdoma veiklų refleksija. 

• Inicijuojama sėkmių / 

– 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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nesėkmių analizė. 

• Vykdomas reguliarus 

padalinio įsivertinimas, 

kuriant įvaizdžio gerinimo 

planus. 

2.1. Pirmas uždavinys: užtikrinti kokybišką moksleivių interesų atstovavimą. 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis Iniciatyvų ir kampanijų vykdymas.  • Įgyvendinimos atstovavimą 

skatinančios kampanijos, 

stiprinančios pilietiškumą ir 

sąmoningumą. 

 

2.2. Antras uždavinys: kurti stipresnį ryšį tarp organizacijos ir moksleivių bei mokinių savivaldų, suteikiant aktualią informaciją apie organizaciją ir jos 

vykdomą veiklą. 

2021 m. birželio pradžia Mokslo metų apibendrinimas. • Rengiami individualūs 

mokslo metų apibendrinimai, 

skirti informuoti apie 

įvykdytas veiklas  

– 

2021 m. birželis–rugpjūtis 

2022 m. birželis–rugpjūtis 

Mokinių savivaldos veiklos 

tęstinumo užtikrinimas. 

• Vedami mokymai, 

simuliacijos. 

• Organizuojamas atskiras 

susitikimas / susirinkimas. 

Mokymų vadovai. 

Išorės ekspertai. 

2021 m. rugsėjis–2023 m. birželis Mokinių savivaldų narių tinklas. • Įkūriamas MS narių ir 

organizacijos savanorių 

tinklas Facebook platformoje. 

• Vykdoma reguliari 

komunikacija, refleksija, 

rekomendacijų teikimas. 

 

– 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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2021 m. rugsėjis–spalis Šturmų vykdymas. • Atnaujinama tradicinių LMS 

pristatymų – šturmų – 

metodika. 

– 

2.3. Trečias uždavinys: efektyvinti organizacijos ir jos padalinių socialinius tinklus, stiprinant viešinimo vykdymą. 

2021 m. balandis–2023 m. balandis Padalinių informacinės kampanijos 

vykdymas. 

• Plėtojamas socialinių tinklų 

naudojimas, viešinant 

organizacijos vykdomas 

veiklas. 

• Vykdomi informacinio 

pobūdžio pranešimai. 

• Inicijuojami susitikimai su 

savivaldybėmis, NVO ar 

kitomis institucijomis, 

siekiant ieškoti partnerių ir 

dalintis aktualia informacija. 

• Rengiami padalinio veiklos 

naujienlaiškiai, informaciniai 

plakatai. 

 

– 

2.4. Ketvirtas uždavinys: kurti stipresnį ryšį tarp organizacijos ir su moksleiviais dirbančių institucijų, asmenų, informuojant apie LMS įvykdytus darbus. 

2021 m. birželis–rugpjūtis 

2022 m. birželis–rugpjūtis 

Bendradarbiavimas su 

savivaldybėmis. 

• Vykdomas įsitraukimas į 

regione vykstančias darbo 

grupes, jaunimo reikalų 

tarybą, švietimo tarybą ir 

kitas institucijas. 

• Inicijuojami reguliarūs 

susitikimai su savivaldybės 

– 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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taryba, meru, jaunimo reikalų 

koordinatoriumi ar 

administracija. 

 

3. LMS įvaizdžio gerinimas padalinių savanorių ir mokinių artimoje aplinkoje. 

Tikslas: gerinti LMS įvaizdį padalinių savanorių ir mokinių artimoje aplinkoje, stiprinant vidinė organizacijos komunikaciją, gerinant emocinę aplinką 

bei tobulinant darbo kultūrą. 

LAIKOTARPIS VEIKSMAI PRIEMONĖS GALIMI PARTNERIAI 

2022 m. kovas 

2023 m. kovas 

Apklausa apie organizacijos įvaizdį. • Sukūriama apklausa (Google 

Forms). 

• Vykdomas apklausos 

viešinimas. 

– 

2022 m. gegužė Padalinių metinės veiklos refleksija 

su regioninių reikalų 

koordinatoriumi. 

• Vykdomas susitikimas su 

padalinio regioninių reikalų 

koordinatoriumi. 

– 

3.1. Pirmas uždavinys: stiprinti padalinių komandų ryšį su jų regioninių reikalų koordinatoriumi. 

2021 m. rugpjūtis 

2022 m. rugpjūtis 

Regioninių reikalų koordinatoriaus 

įsitraukimas į padalinio pirmininko 

paruošimą, konsultavimą. 

• Vykdomi reguliarūs 

susitikimai, pokalbiai su 

padalinio pirmininku. 

– 

2021 m. lapkritis–2022 m. balandis 

2022 m. lapkritis–2023 m. balandis 

Regioninių reikalų koordinatoriaus 

įsitraukimas į padalinio darbus. 

• Inicijuojami neformalūs 

susitikimai su padalinio 

komandomis. 

• Teikiama pagalba ir 

vykdomas padalinio veiklos 

įvertinimas, teikiant 

– 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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rekomendacijas. 

3.2. Antras uždavinys: skirti dėmesį padalinių pirmininkams bei didinti jų sąmoningumą, gebėjimą tinkamai reprezentuoti organizaciją. 

2021 m. rugsėjis–2023 m. balandis Valdybos narių sąmoningumo 

didinimas, kompetencijų kėlimas ir 

organizacijos reprezentavimas. 

• Organizuojami padalinių 

pirmininkų mokymai. 

• Vykdomas Valdybos narių 

įsivertinimas. 

• Užtikrinamas Valdybos narių 

įtraukimas į vykdomus 

procesus, didinant 

bendradarbiavimą su kitais 

organizacijos struktūriniais 

organais. 

Išorės ekspertai. 

LMS ALUMNI. 

3.3. Trečias uždavinys: stiprinti ryšį su organizacijos alumnais. 

2021 m. spalis–lapkritis 

2022 m. spalis–lapkritis 

Padalinių komandų ryšio gerinimas 

su organizacijos alumnais. 

• Organizuojami susitikimai, 

mokymai. 

• Atnaujinama ir plėtojama 

duomenų bazė. 

– 

3.4. Ketvirtas uždavinys: įkurti žmogiškųjų išteklių koordinatorių tinklą ir kelti jame esančių koordinatorių kompetencijas. 

2022 m. birželis–rugpjūtis Žmogiškųjų išteklių koordinatorių 

tinklo kūrimas. 

• Įkūriamas tinklas ir 

sukuriama tinklo strategija, 

konkrečios veiklos gairės. 

– 

2022 m. rugsėjis–spalis Žmogiškųjų išteklių koordinatorių 

tinklo koordinatorių kompetencijų 

kėlimas. 

• Organizuojami susitikimai, 

mokymai. 

• Išorės ekspertai 

• Lietuvos psichologijos 

studentų asociacija 
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