Lietuvos moksleivių sąjungos XXXIV asamblėjai

PASIŪLYMAS KEISTI LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS ĮSTATUS
2022 m. balandžio 14 d.
Vilnius
Aš, Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) prezidentė, Karolina Pralgauskytė,
vadovaudamasi LMS įstatų 10.2 punktu, siūlau LMS XXXIV Asamblėjai pakeisti Lietuvos
moksleivių sąjungos įstatus (toliau – įstatai), pagal toliau išdėstytus motyvus.
Dabartiniai LMS įstatai yra patvirtinti 2011 m. bei pasirašyti prezidento Vyginto Eidėno.
Tuo metu buvo stipriai pakeista organizacijos struktūra – oficialiai įkurti padaliniai (MSIC),
prezidento kadencija iš vienerių metų tapo dvejų metų trukmės, pradėta strategiškai planuoti LMS
veiklą ir pan., nors organizacijoje buvo vos 50 mokinių savivaldų (toliau – MS) ir 7 padaliniai. Šiai
dienai organizacijoje turime 38 padalinius ir beveik 550 mokinių savivaldų. Kiekvienais metais šis
skaičius didėja, prisijungia dar kelios dešimtys MS ir taip augame metai iš metų, tad stebint šią
tendenciją, verta pripažinti, jog atėjo metas atnaujinti ir pagrindinį mūsų veiklą įteisinantį
dokumentą – LMS įstatus, kuriais vadovaujamės jau 11 metų.
Ateityje vis didės Asamblėjų ir mandatų skaičiaus problema. Valdybą, šiuo metu, sudaro 38
asmenys, dėl to darbas apsunkintas, neefektyvus, sunku priimti pozicijas, sprendimus, įstatai
nesutampa su kitais LMS veiklą reglamentuojančiais dokumentais, pasikeitė šalies teisinė bazė, tad
teisiškai nėra jokios tvarkos, veikiame pagal savas tradicijas. Tiek įstatai, tiek LMS veiklos
reglamentas yra pasenę, neatitinka mūsų veiklos, dalis punktų nebeaktualūs. Įstatai, kaip pagrindinis
organizacijos veiklą reglamentuojantis dokumentas turi būti atnaujintas ir atitinkantis organizacijos
poreikius ir leidžiantis LMS augti ir stiprėti.
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Pasitarus su LMS valdyba, nacionaliniu biuru ir alumni bendruomene, siūlau atnaujinti
įstatus pagal dabartinius organizacijos poreikius, siekiant tikslingesnio padalinių veikimo,
efektyvesnio bei kokybiškesnio atstovavimo, pagal pridedamą įstatų projektą. (priedas nr. 1)
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