BALANDŽIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ APIBENDRINIMAS
2022 m. gegužė
VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos
koordinatorių

rengiamas

leidinys,

skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie

kasmėnesiniuose, 37–iose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių
susitikimuose – Vadovų klubuose – vykusių diskusijų metu prieitas išvadas.
Leidiniu LMS siekia užtikrinti Vadovų klubuose aptariamų klausimų aktualumo tęstinumą bei
pateikti grįžtamąjį ryšį Vadovų klubų dalyviams. Kad grįžtamasis ryšis būtų tikrai kokybiškas,
dalyvius raginame laisva forma aptarti šį dokumentą su jų atstovaujamų mokyklų bendruomenėmis.
Tikimės, kad galimybė susipažinti su apibendrintais LMS vienijamų moksleivių atstovų atsakymais
padės moksleiviams susidaryti tvirtesnę nuomonę švietimui svarbiais klausimais, skatins
organizuoti diskusijas mokyklose bei leis geriau suprasti kiekvieno Vadovų klubo dalyvio indėlio
svarbą.
Šiame leidinyje apibendrinamos tik tos temos, dėl kurių Vadovų klubų dalyviai sulaukė klausimų
aptariamo mėnesio Nacionalinių temų pristatyme.
TEMOS:
1.

Pavasario forumas;

2.

LMS įstatai.
1.

PAVASARIO FORUMAS

Balandžio 29 – gegužės 1 dienomis Kaune vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Pavasario
forumas ir eilinė Asamblėja, kurioje buvo patvirtinti naujieji organizacijos įstatai bei metinė veiklos
ataskaita, kurią teikė LMS Prezidentė Karolina Pralgauskytė.
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Renginio dalyviai savo kompetencijas kėlė paskaitų metu bei darbo grupėse, kuriose teko
nagrinėti naujuosius įstatus. Linksmo laiko taip pat netrūko – socializacijų metu teko susipažinti su
naujais žmonėmis, kurie, tikimės, tapo jūsų gerais draugais.
Dėkojame visiems dalyvavusiems, tikimės, jog forumas buvo naudingas bei įdomus.
Siūlome toliau domėtis naujaisiais įstatais, nes jie mūsų bendram darbui turės ganėtinai daug įtakos.
2.

LMS ĮSTATAI

Kaip ir minėta anksčiau, eilinės Asamblėjos metu buvo patvirtinti naujieji LMS įstatai,
kurie mūsų organizacijai suteiks daugiau teisėtumo, leis dirbti efektyviau bei kokybiškiau.
Išskirsime svarbiausius aspektus, kuriuos privalu žinoti:
●

LMS įstatai pradeda galioti 2023 metų balandžio 14 dieną, tuomet vyksiančios

Asamblėjos metu bus renkamas naujas organizacijos vadovas, Valdyba bei Revizija, o tai leis
organizacijai tinkamai pradėti savo veiklą.
●

Laikotarpis nuo balandžio 30–osios iki 2023 metais vyksiančios rinkiminės

Asamblėjos bus pereinamasis. Jo metu bus parengti nauji LMS padalinių veiklos nuostatai, paruošti
kiti LMS veiklą reglamentuojantys dokumentai.
●

LMS ir toliau vykdys darbą su mokinių savivaldomis, nors ir keičiasi LMS nario

●

Siūlome detaliai susipažinti su visa reikalingiausia informacija čia.

sąvoka.

PABAIGAI
Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas išteklius LMS
Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis – bendradarbiaujant su valstybinėmis
institucijomis, verslu ir kitomis organizacijomis užtikrinti, kad LMS priimti sprendimai taptų
realybe.
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Jaunimo politikos koordinatoriai Jūsų balsą išgirsta kiekvieno padalinio Vadovų klubų
protokolų pagalba. Protokolų apibendrinimus su Jaunimo politikos koordinatorių komentarais
kiekvieną mėnesį galite rasti moksleiviai.lt, LMS Facebook paskyroje, padalinių socialinių tinklų
paskyrose.
KONTAKTAI
Kipras Kunigėlis

Akvilė Juškaitė

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

akvile.juskaite@moksleiviai.lt

Darbo su savivaldomis koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė
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