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Lietuvos moksleivių sąjunga – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos 

mokinių savivaldas vienijanti organizacija privalo užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir įgyvendinti numatytą misiją – 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. 

Ateinančius dvejus metus Lietuvos moksleivių sąjunga turi puoselėti savo vertybines nuostatas – demokratiškumą, pilietiškumą, atvirumą, būti 

svarbiausia moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, kuri kryptingai prisideda prie moksleivių poreikių 

atliepiančios švietimo vizijos kūrimo, bendradarbiaujant su visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo sektoriais, stiprinant organizacijos struktūrinių 

vienetų profesionalumą ir vidinį organizacijos mikroklimatą. 

  

Veiklos programoje naudojami trumpiniai: 

LMS – Lietuvos moksleivių sąjunga; 

MS – mokinių savivalda; 

Valdyba – LMS Valdyba; 

Revizija – LMS Revizija; 

Narė – LMS narė (mokinių savivalda); 

MSIC – Mokinių savivaldų informavimo centras; 

MMT – Miesto mokinių taryba; 

RMT – Rajono mokinių taryba 

NVK – Nacionalinė Vadovų klubo grupė 

OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) – Europos moksleivių organizacijų biuras 

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

RRK – regioninių reikalų komitetas 

DSS – darbo su savivaldomis komitetas 

MV – mokymų vadovai 

Martynas Sirgėdas



1. Atstovavimas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 

Siekiant kokybiškai atstovauti moksleiviams, atsižvelgiant į jiems aktualias problemas, klausimus ir formuoti įtaką švietimo bei jaunimo 

politikai, yra labai svarbu plėtoti ir stiprinti moksleivių atstovavimą regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis.  

 

1.1. Moksleivių interesų atstovavimas regioniniu lygmeniu 

Svarbu užtikrinti kokybišką moksleivių atstovavimą vietos lygmeniu, tikslingai reaguojant į regioninius pokyčius ir problemas, 

bandant visapusiškai prisidėti prie regioninės jaunimo politikos klestėjimo. 

 

Priemonės: 

1.1.1. Atnaujinama Vadovų klubų vykdymo koncepcija, prioretizuojant regioninių problemų analizavimą, sprendimą ir 

grižatamojo ryšio užtikrinimą; 

1.1.2. Užtikrinama informacijos sklaida tarp skirtingų miesto mokyklų bendruomenių, vietos savivaldos institucijų ir įstaigų 

dirbančių su moksleiviais; 

1.1.3. Keičiama regioninės jaunimo politikos komiteto darbo struktūra: 

1.1.3.1. Rengiamas išsamus regioninės jaunimo politikos veikimo aprašymas, pateikiant aktualią informaciją apie LMS 

padaliniui naudingas regionines institucijas; 

1.1.3.2. Sukuriama ir plėtojama dažniausiai pasikartojančių regioninių problemų sprendimo sistema/platforma; 

1.1.3.3. Stiprinamas LMS padalinių savanorių ir MS atstovų į(si)traukimas įgyvendinant ir formuojant regioninę jaunimo 

politiką, suteikiant reikiamus įrankius. 

 

1.2. Moksleivių interesų atstovavimas nacionaliniu lygmeniu 

Svarbu užtikrinti, kad moksleivių nuomonė, įžvalgos būtų išgirstos valstybinėse ir nevalstybinėse institucijoje, kitose 

organizacijose, siekiant, jog būtų priimami moksleiviams ir mokinių savivaldoms naudingi sprendimai ir inicijuojamos diskusijos 

numatytomis prioritetinėmis sritimis. 

 

Prioritetinės sritys: 

1.2.1. Tęsiamas psichosocialinės aplinkos mokyklose nagrinėjimas: 

1.2.1.1. Siekiama užtikrinti, kad visose ugdymo įstaigose moksleiviai turėtų galimybę sulaukti savalaikės specialiosios, 

socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos; 



1.2.1.2. Pradedama išorinė smurto, patyčių prevencijos programos analizė, teikiant moksleivių pasiūlymus dėl programų 

atnaujinimo; 

1.2.1.3. Gerinama moksleivių emocinė būklė, bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis, siekiant stiprinti ugdymo(si) 

aplinkos atvirumą, saugumą ir dinamiškumą. 

1.2.2. Pradedama aktualizuoti profesinio orientavimo ir užtikrinimo tema:  

1.2.2.1. Stiprinamas moksleivių informavimas stojimų į aukštąsias mokyklas tema, didinant moksleivių sąmoningumą 

renkantis tolimesnę mokymo(si) įstaigą. 

1.2.3. Siekiama kryptingai tobulinti transporto lengvatų taikymo moksleiviams sistemą: 

1.2.3.1. Skatinama mažinti diskriminaciją tarp skirtingų amžiaus grupių moksleivių ir siekti Transporto lengvatų įstatymo 

pakeitimo, kuris suteiktų galimybę visiems moksleiviams naudotis 50 procentų nuolaida, keliaujant tarpmiestiniu 

transportu. 

1.2.4. Prisidedama prie efektyvaus mokyklų tinklo optimizavimo, užtikrinant reikiamas sąlygas visiems moksleiviams: 

1.2.4.1. Rengiama nacionalinė apklausa, siekiant išsiaiškinti moksleivių poziciją mokyklų tinklo optimizavimo klausimu; 

1.2.4.2. Remiantis apklausos rezultatais, analizuojami svarbiausi moksleivių poreikiai ir problemos, besimokant mažose 

mokyklose; 

1.2.4.3. Rengiamas rekomendacinis paketas, siekiant atkreipti atitinkamų institucijų dėmesį į moksleivių poreikius mokyklos 

pertvarkos atveju. 

1.2.5. Gerinama lytiškumo ugdymo kokybė: 

1.2.5.1. Įsitraukiama į rengiamos Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos programos rengimą; 

1.2.5.2. Bendradarbiaujant su partneriais, prisidedama prie metodinės medžiagos rengimo procesų. 

1.2.6. Tęsiama nagrinėti ekologiškumo tema; 

1.2.7. Renkama, analizuojama ir atsakingai įvertinama moksleivių, mokinių savivaldų nuomonė jiems aktualiais klausimais; 

1.2.8. Įsitraukiama į bendrojo ugdymo programų atnaujinimo procesus, teikiant moksleivių pasiūlymus; 

1.2.9. Dalyvaujama įvairiose valstybinių švietimo institucijų organizuojamose darbo grupėse, susitikimuose, diskusijose 

posėdžiuose ar tinkluose, sprendžiant ir nagrinėjant moksleiviams aktualias temas; 

1.2.10. Užtikrinamas LMS atvirumas, pasiekiamumas, siekiant visuomenę supažindinti su LMS pozicijomis ir priimtais 

sprendimais; 

1.2.11. Skatinamas didesnis moksleivių į(si)traukimas į švietimo politikos formavimą ir vykdymą; 



1.2.12. Reaguojama į nuolatos kintančią aplinką, atsirandančius pokyčius ir tikslingai bei kryptingai koreguojama prioritetinių 

sričių tvarka. 

 

1.3. Moksleivių atstovavimas tarptautiniu lygmeniu 

Svarbu užtikrinti, kad Lietuvos moksleivių pozicija būtų atstovaujama ir tarptautiniu lygmeniu, siekiant bendradarbiauti ir dalintis 

gerąja patirtimi su užsienio šalių moksleivius vienijančiomis organizacijomis ir / ar kitomis institucijomis. 

 

Priemonės: 

1.3.1. Tęsiamas bendradarbiavimas ir maksimizuojamas įsitraukimas į OBESSU vykdomus advokacijos procesus, projektus, 

kampanijas, tyrimų vykdymą ir kitas LMS tikslams aktualias veiklas; 

1.3.2. Užtikrinamas sklandus tarptautinių reikalų koordinatorius darbas, siekiant kryptingo ir kokybiško įsitraukimo į tarptautinę 

jaunimo politiką; 

1.3.3. Užsienio šalyse ieškoma naujų partnerių, sudarant galimybes vykdyti bendras veiklas ir kokybiškiau įgyvendinti LMS 

tikslus: 

1.3.3.1. Organizuojama tarptautinė stovykla, siekiant dalintis gerąja patirtimi ir organizacijos veiklose naudotis 

inovatyviomis užsienio šalių patirtimis. 

1.3.4. Didinamas moksleivių įsitraukimas į tarptautines veiklas ir jų organizavimą. 

 

2. LMS veiklos vystymas, stiprinimas ir plėtra 

Siekiant didinti organizacijos efektyvumą, veiklų tęstinumą, yra svarbu visapusiškai stiprinti LMS struktūrinius organus, vidinę darbo 

kultūrą, siekiant kokybiško LMS vizijos ir misijos įgyvendinimo.  

 

2.1. LMS veiklos vystymas ir tęsimas remiantis strateginėmis kryptimis ir vizija 

Svarbu užtikrinti, kad LMS vykdoma veikla būtų paremta kryptingais tikslais ir strateginiu planavimu, bendrai veiklai sutelkiant 

organizacijos struktūrinius vienetus. 

 

Priemonės: 

2.1.1. Atsakingai įgyvendinama LMS 2018–2022 m. strategija (žr. Priedas Nr.1); 

2.1.2. Sukuriama organizacijos poreikius atliepianti veiklos strategija; 



2.1.3. Efektyvinama informacijos sklaida tarp skirtingų LMS struktūros vienetų, siekiant plėtoti ir skatinti bendrų veiklų vykdymą, 

tarpusavio bendradarbiavimą; 

2.1.4. Užtikrinamas individualus LMS tinklų strategijų kūrimas, siekiant apibrėžti konkrečius kiekvienos LMS srities tikslus, 

uždavinius, įgyvendinimo priemones ir atsakomybes; 

2.1.5. Vykdoma reguliari veiklų refleksija, vadovaujantis SSGG analize; 

2.1.6. Plėtojamas našių strategijos realizavimo metodų sąrašas; 

2.1.7. Pasirūpinama veiklos tęstinumu, saugant organizacijai reikalingą ir naudingą informaciją: 

2.1.7.1. Atnaujinama ir plečiama LMS duomenų bazė; 

2.1.7.2. Didinama LMS struktūrinių vienetų atskaitomybė; 

2.1.7.3. Vystoma patirties perdavimo sistema. 

2.1.8. Plėtojama LMS vizija: 

2.1.8.1. Prioretizuojama LMS struktūrinių vienetų psichikos sveikatos būklė, siekiant kokybiško ir aktyvaus LMS savanorių 

įsitraukimo į organizacijos vykdomas veiklas: 

2.1.8.1.1. Įdiegiama motyvacinė sistema. 

 

2.2. LMS struktūros atnaujinimas 

Reikšminga skirti pakankamą dėmesį LMS struktūros atnaujinimui ir pagrindinę veiklą reglamentuojančių dokumentų  keitimui, 

siekiant sklandesnio ir kokybiškesnio LMS veiklos organizavimo. 

 

Priemonės 

2.2.1. Vykdomas struktūros atnaujinimas, patvirtinant naujus organizacijos įstatus; 

2.2.2. Atnaujinami organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai: 

2.2.2.1. Vykdoma skaitmenizacija ir užtikrinama institucinė atmintis. 

2.2.3. Organizuojamas LMS struktūrinių vienetų supažindinimas su LMS struktūros pokyčiais: 

2.2.3.1. MV Narėms veda specifinius mokymus, kurie yra orientuoti į LMS struktūrinius pokyčius; 

2.2.3.2. Bendradarbiaujant LMS DSS ir komunikacijos tinklams rengiama informacinė kampanija, skirta sklandžiai 

organizacijos struktūros kaitai užtikrinti. 

 

 



2.3. LMS Narių stiprinimas 

Svarbu užtikrinti visapusiškai profesionalų darbą su Narėmis, ugdant MS narių kompetencijas, aktyvų įsitraukimą į LMS veiklas ir 

tikslingą mokinių savivaldų tinklo plėtimą Lietuvos mokyklose. 

 

Priemonės: 

2.3.1. Siekiama stiprinti DSS tinklo funkcionavimą: 

2.3.1.1. Užtikrinamas kryptingas DSS tinklo veikimas, įgyvendinant numatytą strategiją (žr. Priedas Nr.2) ir vykdant 

individualias DSS tinklo koordinatorių konsultacijas, taikant įvairius darbo metodus; 

2.3.1.2. Ugdomos DSS koordinatorių kompetencijos, siekiant kokybiško darbo su MS nariais, teikiant reguliarą pagalbą ir 

konsultacijas: 

2.3.1.3. Užtikrinamas veiklos tęstinumas DSS komiteto vykdomose veiklose, mažinant rotaciją tarp komiteto koordinatorių. 

2.3.2. Siekiama sistemingai didinti mokinių savivaldų kompetencijas: 

2.3.2.1. Atnaujinama mokymų vadovų koncepcija, plečiamas mokymų formatas: 

2.3.2.1.1. Plečiamas mokymų gairių pasirinkimas pagal mokinių savivaldų poreikius, pageidavimus; 

2.3.2.1.2. Gryninamos mokymų gairių temos, įtraukiant kuo daugiau reikalingos ir įdomios informacijos. 

2.3.2.2. Reguliariai peržiūrima ir atnaujinama metodinė medžiaga, skirta mokinių savivaldoms ir mokinių savivaldų 

kuratoriams; 

2.3.2.3. Tobulinamas mokinių savivaldos veiklos kokybės standartas; 

2.3.2.4. Atsižvelgiant į MS narių poreikius, LMS veiklų, forumų, regioninių konferencijų metu inicijuojamos darbo grupės, 

simuliacijos ar kiti užsiėmimai, ugdantys MS narių kompetencijas. 

2.3.3. Stiprinamas specialistų, dirbančių su mokinių savivaldomis, tinklas: 

2.3.3.1. LMS padaliniuose plėtojami MS kuratorių tinklai; 

2.3.3.2. Bendradarbiaujant su partneriais, organizuojami MS kuratorių mokymai ir konferencijos, siekiant sustiprinti 

mokinių savivaldų kuratorių kompetencijas, turimas žinias; 

2.3.3.3. Užtikrinamas MS kuratorių supažindinimas su rekomendaciniu pareigybės aprašu. 

2.3.3.4. Vykdomas reguliarus bendravimas su MS kuratoriais: 

2.3.3.4.1. Užtikrinama informacijos sklaida susijusi su Vadovų klubų nutarimais ir kita aktualia informacija; 

2.3.3.4.2. DSS koordinatorius su MS kuratoriumi išsikelia bendrus tikslus, prioritetines darbo sritis, darbo principus ir 

bendravimo poreikį. 



2.3.4. Siekiama plėsti Narių tinklą: 

2.3.4.1. Rengiamas LMS teikiamos naudos paketas; 

2.3.4.2. Didinamas MS teikiamos naudos informacijos pasiekiamumas; 

2.3.4.3. Stiprinama darbo su pavienėmis mokinių savivaldomis metodika, plečiant naudojamus įrankius: 

2.3.4.3.1. Parengiamas darbo aprašas, strategija; 

2.3.4.3.2. Užtikrinama kokybiška naujai prijungtų MS integracija į vykdomus procesus, teikiant konsultacijas ir 

pagalbą iš LMS padalinio ir RRK. 

2.3.4.4. Atnaujinama MS pirmininkus vienijanti NVK grupė. 

 

2.4. LMS padalinių stiprinimas 

Svarbu užtikrinti LMS padalinių įvaizdžio gerinimą, plėtrą, kokybiško darbo vykdymą, suteikiant reikalingus įrankius padalinių 

veiklai stiprinti. 

 

Priemonės: 

2.4.1. Atnaujinama darbo su MSIC, RMT, MMT metodika: 

2.4.1.1. Kuriamas pozityvus mikroklimatas; 

2.4.1.2. Įdiegiama motyvacinė sistema; 

2.4.1.3. Vykdoma ir plėtojama padalinių į(si)vertinimo sistema. 

2.4.2. Peržiūrima ir tobulinama RRK darbo specifika; 

2.4.3. Formuojamos ir ugdomos LMS padalinių savanorių kompetencijos: 

2.4.3.1. Stiprinama padalinių mokymų sistema: 

2.4.3.1.1. Parengiamas LMS pagalbinis paketas, pristatant LMS teikiamą pagalbą – organizuojamus padalinio 

mokymus, individualias konsultacijas ar atskirų komitetų mokymus; 

2.4.3.1.2. Atnaujinami mokymų metu naudojami metodai.  

2.4.4. Organizuojamos regioninės konferencijos, siekiant tikslingo padalinių savanorių kompetencijų didinimo; 

2.4.5. Kryptingai vykdomas naujų LMS padalinių steigimas: 

2.4.5.1. Siekiama didinti LMS žinomumą skirtinguose Lietuvos miestuose, užtikrinant informacijos prieinamumą ir LMS 

teikiamos naudos konkretumą; 

2.4.5.2. Užtikrinama sisteminga pagalba naujai įkurtiems padaliniams, sukuriant naujų padalinių integravimo planą: 



2.4.5.2.1. Atnaujinama mentoriavimo metodika. 

2.4.6. Užtikrinamas padalinių veiklos tęstinumas, įgalinant RRK. 

 

2.5. LMS Valdybos stiprinimas 

Svarbu užtikrinti LMS padalinių pirmininkų kompetencijų ugdymą ir kokybišką Valdybos, kaip kolegialaus valdybos organo, 

veiklą. 

 

Priemonės: 

2.5.1. Užtikrinamas nuolatinis Valdybos bendravimas su kitais organizacijos struktūriniais vienetais ir išorinėmis institucijomis, 

grupėmis; 

2.5.2. Vykdomas nuoseklus Valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, funkcionavimas: 

2.5.2.1. Vykdomas pastovus Prezidento darbas su Valdybos nariais, inicijuojant nuolatinius posėdžius; 

2.5.2.2. Užtikrinamas Valdybos veiklos tęstinumas. 

2.5.3. Įdiegiama mentoriavimo sistema; 

2.5.4. Atnaujinamas Valdybos nario pradžiamokslis; 

2.5.5. Sistemingai didinamos Valdybos narių kompetencijos skirtingose srityse: 

2.5.5.1. Įkuriama Valdybos narių į(si)vertinimo sistema;  

2.5.5.2. Teikiamos individualios konsultacijos ir pagalba; 

2.5.5.3. Organizuojami mokymai. 

 

 

2.6. LMS Nacionalinio biuro formavimas ir veiklos vykdymas 

Svarbu suformuoti vieningai dirbančią, profesionalią ir motyvuotą Biuro komandą, kuri kryptingai prisidėtų prie LMS tikslų 

įgyvendinimo. 

 

Priemonės: 

2.6.1. Užtikrinamas nuolatinis biuro narių kompetencijų kėlimas: 

2.6.1.1. Organizuojami mokymai su išoriniais specialistais; 

2.6.1.2. Vykdomi pokalbiai su organizacijos ALUMNI; 



2.6.2. Vykdoma reguliari Biuro veiklos refleksija, analizuojant tinklų veikimo metodus; 

2.6.3. Įdiegiama motyvacinė sistema, didinant komandos narių produktyvumą. 

 

2.7. LMS tinklų darbo efektyvinimas 

Svarbu užtikrinti kokybišką LMS sričių – RsV, programų, rinkodaros, marketingo, RRK, MV – funkcionavimą, norint 

profesionaliai įgyvendinti LMS misiją, viziją, tikslus ir puoselėti organizacijos vertybes. 

 

LMS sritys: 

2.7.1. LMS komunikacijos ir RsV tinklo stiprinimas 

2.7.1.1. Vykdomas sistemingas, reguliarus  ir išsamus LMS veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose „Facebook“, 

„Instagram“, internetinėje svetainėje, LMS YouTube paskyroje, vidinėse organizacijos grupėse; 

2.7.1.2. Reguliariai atnaujinamas ir pildomas LMS skelbiamas turinys, kuris atlieptų moksleivių poreikius; 

2.7.1.3. Užtikrinamas kokybiškas bendradarbiavimas su LMS partneriais, vykdant bendrus komunikacijos projektus ir 

kampanijas, išnaudojant visas esamas platformas; 

2.7.1.4. Stiprinamas LMS bendradarbiavimas su regioniniais ir nacionaliniais naujienų portalais, intensyviai ieškant naujų 

informacinių partnerių; 

2.7.1.5. Vykdomas kryptingas moksleivių informavimas raštu, žodžiu ar kitais būdais; 

2.7.1.6. Peržiūrimi ir atnaujinami LMS leidiniai; 

2.7.1.7. Rengiamas sezoninis LMS leidinys, siekiant didinti moksleivių sąmoningumą, iniciatyvumą, pilietiškumą ir 

kūrybiškumą; 

2.7.1.8. Rengiami kasmėnesiniai naujienlaiškiai, siekiant skleisti informaciją apie LMS vykdomas veiklas, įgyvendinamus 

organizacijos tikslus ir uždavinius; 

2.7.1.9. Plėtojama ir tobulinama RsV tinklo darbo specifika: 

2.7.1.9.1. Parengiamas tinklo veiklos aprašas; 

2.7.1.9.2. Reguliariai rengiamos rekomendacijos LMS padalinių komunikacijos komitetams; 

2.7.1.9.3. Reguliariai rengiami susitikimai–konsultacijos su LMS padalinių komunikacijos koordinatoriais; 

2.7.1.9.4. Nuolatinis dalinimasis aktualia informacija, patirtimi, priemonėmis, šaltiniais ir pan. kompetencijų kėlimo 

klausimu; 

2.7.1.9.5. Organizuojami mokymai. 



2.7.1.10. Užtikrinamas RsV tinklo veiklų tęstinumas. 

2.7.2. Programų tinklo atnaujinimas 

2.7.2.1. Stiprinamos programų tinklo koordinatorių kompetencijos; 

2.7.2.2. Skatinamas bendradarbiavimas, patirties dalijimasis tarp programų tinklo koordinatorių ir padalinių programų 

komitetų; 

2.7.2.3. Skiriamas didelis dėmesys organizuojamų renginių kokybei, siekiant į vykdomas veiklas įtraukti kuo daugiau 

moksleivių iš įvairių socialinių grupių; 

2.7.2.4. Atnaujinamas programų tinklo pradžiamokslis ir tinklo veiklos aprašas; 

2.7.2.5. Įgyvendinama LMS metinė veiklos programa: 

2.7.2.5.1. Didinamas moksleivių iniciatyvumas, kūrybiškumas, pilietiškumas; 

2.7.2.5.2. Vykdomose veiklose atsižvelgiama į visų suinteresuotų grupių nuomonę; 

2.7.2.5.3. Programos įgyvendinimas vyksta bendradarbiaujant su kitomis LMS sritimis. 

2.7.2.6. Užtikrinamas tikslingas ir kryptingas LMS veiklų, forumų, regioninių konferencijų organizavimas: 

2.7.2.6.1. Rengiamas LMS forumų ir regioninių konferencijų organizavimo pradžiamokslis; 

2.7.2.6.2. Sudaromas veiksmų planas ir tikslingas jo vykdymas. 

2.7.2.7. Užtikrinamas programų tinklo veiklos tęstinumas. 

2.7.3. Rinkodaros tinklo konsolidavimas 

2.7.3.1. Tobulinama rinkodaros tinklo darbo specifika: 

2.7.3.1.1. Ieškoma naujų darbo metodų; 

2.7.3.1.2. Plėtojamos rinkodaros tinklo veikimo kryptys; 

2.7.3.1.3. Stiprinamas padalinių tarpusavio bendradarbiavimas, dalijanti gerąja patirtimi; 

2.7.3.1.4. Nuosekliai ugdomos rinkodaros tinklo koordinatorių kompetencijos, organizuojant įvairius mokymus ir 

teikiant individualias konsultacijas. 

2.7.3.2. Plėtojama partnerių ir rėmėjų duomenų bazė; 

2.7.3.3. Didinamas regioninių projektų įgyvendinimas, siekiant ilgalaikės padalinių paramos, suteikiant rinkodaros 

koordinatoriams reikiamas žinias; 

2.7.3.4. Tikslingai atnaujinamas rinkodaros tinklo pradžiamokslis ir tinklo veiklos aprašas; 

2.7.3.5. Užtikrinamas rinkodaros tinklo veiklos tęstinumas. 

2.7.4. Marketingo plėtojimas 



2.7.4.1. Užtikrinamas tęstinis bendradarbiavimas su išorės partneriais ir rėmėjais; 

2.7.4.2. Vykdomas efektyvus lėšų pritraukimas ir stabilios organizacijos finansinės padėties palaikymas; 

2.7.4.3. Įgyvendinama LMS įvaizdžio gerinimo programa (žr. Priedas Nr.3)                                                                                                                                  

2.7.5. RRK komiteto stiprinimas 

2.7.5.1. Užtikrinamas tikslingas RRK komiteto funkcionavimas; 

2.7.5.2. Sukuriama progresyvių darbo įrankių duomenų bazė: 

2.7.5.2.1. Sukuriama dažniausiai užduodamų klausimų sistema; 

2.7.5.2.2. Parengiama kokybiška padalinių į(si)vertinimo sistema. 

2.7.5.3. Sukuriama pažangesnė RKK ir padalinių bendravimo sistema: 

2.7.5.3.1. LMS padaliniams reguliariai rengiamos konsultacijos; 

2.7.5.3.2. Vykdomi nuolatiniai skambučiai su LMS padalinių savanoriais; 

2.7.5.3.3. Vykdomas padalinio į(si)vertinimas, analizuojant stiprybes ir silpnybes; 

2.7.5.3.4. Intensyvinamas padalinių tarpusavio bendradarbiavimas. 

2.7.5.4. Peržiūrimas ir plėtojamas RRK komiteto darbo pradžiamokslis ir sukuriamas veiklos aprašas. 

2.7.6. MV tinklo plėtojimas 

2.7.6.1. Atnaujinama ir sustiprinima Mokymų vadovų atranka, siekiant užtikrinti mokymų kokybę ir mažinti Mokymų 

vadovų rotaciją 

2.7.6.2. Stiprinamas Mokymų vadovų paruošimas ir nuolatinis kompetencijų kėlimas: 

2.7.6.2.1. Atnaujinama Mokymų vadovų paruošimo sistema; 

2.7.6.2.2. Vykdomi reguliarūs mokymai su savo srities specialistais; 

2.7.6.2.3. Vykdomi susitikimai su Mokymų vadovų Alumni.  

2.7.6.3. Atnaujinama Mokymų vadovų darbo sistema: 

2.7.6.3.1. Tobulinama Mokymų vadovų tinklo struktūra labiau koncentruojantis į apskričių darbą; 

2.7.6.3.2. Plečiami tinklo veiklos tikslai, sritys ir rūšys orientuojantis ne tik į mokinių savivaldas, bet ir į pavienius 

moksleivius; 

2.7.6.3.3. Bendradarbiaujant su DSS tinklu tobulinama tęstinumo po mokymų užtikrinimo sistema; 

2.7.6.4. Kuriama mokymų tinklo ir mokymų viešinimo strategija, kad informacija pasiektų kiekvieną mokinių savivaldą ir 

mokyklą; 

2.7.6.5. Prioretizuojamas veiklos tęstinumas, sukuriant naujų Mokymų vadovų integracijos planą. 



2.8. LMS ALUMNI tinklo efektyvinimas 

Svarbu užtikrinti ilgalaikį ir pastovų bendravimą su buvusiais organizacijos savanoriais, siekiant puoselėti organizacijoje 

vyraujančias tradicijas, dalintis gerąja ir blogąja patirtimis bei garantuoti organizacijos veiklos tęstinumą. 

Priemonės 

2.8.1. Plėtojama ir atnaujinama LMS ALUMNI duomenų bazė, išlaikant ir stiprinant informacijos dalijimąsi; 

2.8.2. Užtikrinamas LMS ALUMNI įsitraukimas į organizacijoje vykdomus procesus: 

2.8.2.1. Didinamas LMS ALUMNI įtraukimas į vykdomų veiklų organizavimą; 

2.8.2.2. Skatinamas LMS ALUMNI įsitraukimas į LMS naudų paketo realizavimą. 

 

2.9. Bendravimo su LMS Revizija didinimas 

Svarbu skatinti glaudų ir tarpusavio pagalba pagrįstą pastovų bendravimą su LMS Revizijos nariais, siekiant užtikrinti LMS 

struktūrinių organų tikslingą bei teisėtą veiklą.  

 

Priemonės: 

2.9.1. Didinamas LMS struktūrinių vienetų bendravimas su Revizija: 

2.9.1.1. Vykdomas Revizijos į(si)traukimas į LMS naudų paketo realizavimą; 

2.9.1.2. Užtikrinamas Revizijos įtraukimas į vykdomų veiklų organizavimą; 

2.9.1.3. Skatinamas Revizijos ir kitų struktūrinių vienetų bendravimas, inicijuojant įvairias diskusijas bei užtikrinant 

grįžtamąjį ryšį; 

2.9.2. Rengiama metodologija. 

 

3. LMS finansinės padėties stabilumas 

Svarbu užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą, siekiant kryptingos organizacijos veiklos, išnaudojant galimus finansavimo šaltinius – 

paramos fondus, verslo sektorių. 

 

Priemonės: 

3.1.1. Užtikrinamas atsakingas projektų vykdymas, pajamų įsisavinimas; 

3.1.2. Įgyvendinamas JRD projektas; 

3.1.3. Dalyvaujama regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektų konkursuose; 



3.1.4. Plėtojama ir atnaujinama finansinių rėmėjų ir partnerių kontaktų duombazė; 

3.1.5.  LMS padaliniams sukuriama platforma suteikianti žinių apie paramos pritraukimą, projektų teikimą, jų vykdymą ir t.t… 

3.1.6. Užtikrinama viešai prieinama tarpinė ir nuolatinė finansinė atskaitomybė. 
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