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Jaunimo politikos sritis
Nacionalinis lygmuo



Didžiuojamės

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

vykdomas nuosekliai; 
• Pozicijos rengiamos pasitelkus įvairius, efektyviausius konkrečiai situacijai, 

moksleivių nuomonės analizės metodus;
• Reaguojama į vykstančius švietimo politikos procesus;
• Jaunimo politikos naujienos keliamos į www.moksleiviai.lt;
• Pastebėtinas strateginės politinės komunikacijos progresas;
• Glaudesnis bendradarbiavimas su studentų organizacijomis;
• Aktyvus dalyvavimas darbo grupėse.

http://www.moksleiviai.lt/


Patariame nepamiršti

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

• Tęsti ir ateityje kuo aktyviau dalyvauti ŠMSM darbo grupėse;

• Įvertinti iniciatyvų, tokių kaip Mokyklų bendruomenių metai, nešama naudą ir
aktyviai siekti tikslingo jų igyvendinimo.



Jaunimo politikos sritis
Regioninis (vietos) lygmuo



Didžiuojamės

• Klausimų sprendime įtraukiamos mokinių savivaldos;
• Dalyvavimas nuolatinėse ir laikinose darbo grupėse savivaldybėse;
• Dalyvavimas savivaldybių švietimo tarybose;
• Dalyvavimas RJOT / RJRT.



Patariame nepamiršti

• Toliau tobulinti bei stiprinti regioninės jaunimo politikos veikimo ir koordinavimo 
sistemą;

• Ir toliau siekti kokybiško organizacijos struktūrinių padalinių reprezentatyvių 
apklausų atlikimo ir atstovavimo dokumentų rengimo;

• 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;

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



Jaunimo politikos sritis
Tarptautinis lygmuo



Didžiuojamės

• Pastebime aktyvų dalyvavimą OBESSU iniciatyvose;
• Itin aktyvus dalyvavimas kitų tarptautinių organizacijų veikloje ir narystė 

„Education Cannot Wait“;
• OBESSU revizijos komisijos (angl. Monitoring committee) nare tapo Milda 
Ščiglaitė – sveikiname!



Patariame nepamiršti

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

• Dar aktyviau įsitraukti į OBESSU valdymo struktūras (pvz. valdyba);
• Toliau aktyviai ieškoti kitų tarptautinių organizacijų, prie kurių veiklos galima 

prisijungti.



Regioniniai reikalai



Didžiuojamės 

• Naujai įsteigtu Trakų padaliniu ir veiklą atnaujinusiu Palangos padaliniu;
• Prikeltu RJP tinklu;
• Vykdytomis moksleivių poreikių analizėmis, išreikštomis ir suformuluotomis

pozicijomis, atliktais tyrimais;
• Aktyviu įsitraukimu į savivaldybėse vykdomus projektus;
• Kuriamu asmeniniu ryšiu ir teikiamomis individualiomis konsultacijomis,

rekomendacijomis padaliniams;
• Natūraliai kylančia padalinių iniciatyva: drauge organizuoti renginius, dalintis

gerosiomis patirtimis, organizuoti bendrus susirinkimus.



Siūlome nepamiršti

• Tyrimus apie probleminius klausimus vykdyti dažniau, juose gautus duomenis
pritaikyti ir realizuoti;

• Siekiant užtikrinti efektyvų atstovavimą didinti RJP ir DSS koordinatorių
bendradarbiavimą, formuluojant jiems bendras užduotis;

• Vykdyti mokyklų šturmus – įvyko tik penktadalis visų turimų narių mokyklų
šturmų;

• RRK taip pat planuoti savo metinę veiklą – nusimatyti būtinus darbus su
padaliniais;

• Skatinti bendradarbiavimą su alumni;
• Padalinių stiprinimo atsakomybės kėlimo;
• Atsižvelgti į padalinio poreikį būti organizacijoje ir padėti jam su žmogiškųjų

išteklių koordinavimu.



Rinkodara



Didžiuojamės

• Rinkodaros ir Komunikacijos komitetų glaudžiu bendradarbiavimu;
• Partnerių pagausėjimu.



Patariame nepamiršti

• Ilgalaikių partnerių svarba;
• Paramos naudos su suteikiama nauda įmonei palyginimas ir vertinimas;
• Darbų ir įsipareigojimų perdavimo svarba būsimam biurui.



Programos



Didžiuojamės

• Sugebėjimu pastebėti aktualiausias temas;
• SLURŠ metine programa;
• Metinės programos svarbos iškomunikavimu LMS bendruomenei;
• Ž.E.M.E programos idėjų tęsimu.



Patariame nepamiršti

• Komunikavimo apie pagrindines metinės programos idėjas svarbos;
• Programų idėjų pratęsimą ir metinėms programoms pasibaigus;
• Išnaudoti turimus komunikacijos kanalus idėjoms perteikti;
• Darbų perdavimo svarbos būsimam biurui.



Komunikacija



Didžiuojamės

• Parengtu komunikacijos koordinatoriaus pradžiamoksliu;
• Patobulinta padalinių vizualikos linija;
• Sukurta komunikacijos tinklo duombaze;
• Atnaujintu LMS Youtube kanalu;
• Atnaujinta www.moksleiviai.lt svetaine;
• Aktyviai vykdomomis komunikacinėmis kampanijomis;
• Komunikacijos planavimo nuoseklumu;
• Pradedama įgyvendinti įvaizdžio gerinimo programa;
• Panaikintomis nereikalingomis paskyromis;
• Informacinių partnerysčių mezgimu (15min.lt atvejis).

http://www.moksleiviai.lt/


Siūlome nepamiršti

• Išnaudoti LinkedIn paskyros ne tik komunikacijos, įvaizdžio tikslais, bet ir
galimais marketingo, partnerių ieškojimo tikslais;

• Reguliariai vykdyti komunikacijos analizę (po kiekvienos kampanijos,
išbandžius naujus metodus);

• Aktyviau inicijuoti savo temas, komentarus ir pranešimus žiniasklaidoje;
• Vis dar trūksta stiprumo padalinių komunikacijoje dėl informacijos pastovumo,

operatyvumo.



Institucinė atmintis ir 
strateginis valdymas



Didžiuojamės

• Atkūrinėjamu „Google Workplace“, kuris leis užtikrinti institucinės atminties
pastovų kaupimą;

• Kuriamomis duombazėmis, archyvais su svarbiausiais dokumentų šablonais;
• Mokymais LMS padaliniams dėl dokumentų rengimo;
• Sklandžiu nuotoliniu darbu, išnaudojamais IT įrankiais.



Patariame nepamiršti

• Padaliniams rengti bent preliminarius savo veiklos planus;
• 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);
• Padaliniuose diegti institucinės atminties kultūrą, užtikrinti atsakingo žmogaus

pareigybę padalinyje;
• Kelti ir kaupti dokumentus savo nusistatytų archyvų rėmuose (šiuo metu

sukeliami ne visi dokumentai).



Mokymai



Didžiuojamės

• Pastoviu Mokymų vadovų kompetencijų kėlimu;
• Augančiu mokymų vadovų savarankiškumu;
• Mokymų savivaldoms skaičiaus didėjimas;
• Didesne mokymų vadovų komunikacija su savivaldomis prieš mokymus.



Patariame nepamiršti

• Karantinas galėtų būti nauja galimybė mokymų įvairovei;
• Biuro kompetencijų kėlimo svarba;
• Mokymų svarba nacionaliniu mastu;
• Mokymų vadovų rotacijos nauda;
• Naujų mokymų būdų paieškų svarba.



Finansų sritis



Didžiuojamės

• Pavyko įsisavinti Jaunimo reikalų departamento finansuoto projekto lėšas 
(2019-2020), gauti finansavimą naujam dvimečiui projektui (2021-2022);

• Struktūrinių organizacijos padalinių dėmesys finansavimui iš savivaldybių 
biudžetų gauti;

• Itin aktyvus projektų paraiškų finansavimui gauti teikimas įvairiems fondams 
(valstybiniams, privatiems, tarptautiniams)!

• Organizacijos finansinė būklė išlieka ne tik stabili.



Patariame nepamiršti

• Apsvarstyti apie projektų (tiek nacionalinių, tiek savivaldybių)
finansinio atskaitingumo bei administravimo kontrolės mechanizmo
poreikį;

• Rengti metinį finansinį planą;
• Užtikrinti, kad finansinės sąskaitos būtų tikrinamos atidžiai, vengti

neatidumo klaidų, o dokumentai būtų prieinami ir skaitmeniniu
būdu.



Informacija apie Revizijos darbą

• Dalyvavimas forumuose: 2 (VF 2020, XXX 
Asamblėja);

• Susitikimai su Prezidente ir / ar Biuru: 7;
• Susitikimai su Valdyba: 2;
• Revizijos posėdžių skaičius: 4;
• Oficialiai pateiktų rekomendacijų skaičius: 2;
• Neoficialiai teiktos rekomendacijos / pagalba: 

pagal poreikį.



Pastebėjimai



Ačiū už dėmesį!


