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2018 m. sausio mėn. 20 d. 

XXV Neeilinėje Asamblėjoje 

                  Protokolo Nr. 

 

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS VEIKLOS STRATEGIJA 2018–2022 m. 

 

LMS MISIJA 

 

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.  

 

LMS VIZIJA 

 

Pripažįstama svarbiausia ir ekspertine moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei 

įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo sektoriais. 

 

LMS VERTYBĖS 

 

Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus 

Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.  

 

Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas 

išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo. 

 

Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais 

susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.  
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PAGRINDINĖS LMS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Atstovavimas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 

 

1. Atstovauti moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, 

kuriant atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją: 

1.1 išsiaiškinti ir atstovauti Lietuvos moksleivių interesams bei skatinti narių įsitraukimą į bendrų 

organizacijos pozicijų formavimą: 

1.1.1 siekti įvairiapusio akademinio lavinimo(si) mokyklose įsitvirtinimo bei mokinių poreikius ir 

galimybes atitinkančios užimtumo programos įdiegimo; 

1.1.2 užtikrinti, kad įgūdžiai ir žinios, neformalaus ugdymo pagrindu įgyti nevyriausybinėse 

organizacijose, būtų pripažįstami verslo ir valstybiniuose sektoriuose; 

1.1.3 siekti sudaryti sąlygas moksleiviams, patiriantiems socialinę atskirtį dėl gyvenamosios vietos, 

tautybės, fizinių/psichinių gebėjimų ir kitų veiksnių, sąžiningai, lygiomis galimybėmis dalyvauti 

švietimo sistemoje. 

1.2 Užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik mokinių savivaldų nariams, bet ir 

pavieniams moksleiviams. Siekti didesnio organizacijos žinomumo viešumoje ir visuomenės 

supažindinimo su LMS pozicijomis bei aktualiausiais sprendimais. 

1.3 Užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant mokinių savivaldų tinklą Lietuvos 

mokyklose. 

 

LMS veiklos vystymas 

 

2. Užtikrinti LMS veiklos vystymą remiantis strateginiu planavimu: 

2.1 siekti nuolatinio darbo tradicijų tobulinimo, remiantis atnaujinama kokybine ir kiekybine 

analize. 

2.2 Užtikrinti struktūrinių organizacijos vienetų kompetenciją ir tarpusavio bendradarbiavimą: 

2.2.1 gerinti informacijos sklaidą tarp skirtingų LMS organų; 

2.2.2 užtikrinti visos LMS vardu vykdomos veiklos profesionalų ir sėkmingą įgyvendinimą. 
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2.3 Pasirūpinti informacijos perdavimu ir veiklos tęstinumu: 

2.3.1 kaupti pozicijas, rezoliucijas ir kitus organizacijai reikšmingus dokumentus;  

2.3.2 siekti reguliaraus naujų savanorių priėmimo ir pasirūpinti jų įtraukimu į LMS veiklą.  

 

Organizacijos stiprinimas ir plėtra 

 

3. Gerinti moksleivių interesų atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis: 

3.1 stiprinti Lietuvos mokinių savivaldų informavimo centrus (toliau – MSIC), miestų/rajonų 

mokinių tarybas (toliau – MMT/RMT): 

3.1.1 užtikrinti tolimesnę MSIC/MMT/RMT tinklo plėtrą, gerinti padalinių įvaizdį regionuose, 

viešajame ir privačiame sektoriuose, jaunimo gretose; 

3.1.2 siekti nuolatinio ir tikslingo MSIC/MMT/RMT savanorių kompetencijų ugdymo. 

3.2 Suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir 

dalintis informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į 

LMS veiklą. 

3.3 Visapusiškai stiprinti Lietuvos mokinių savivaldas: 

3.3.1 užtikrinti mokinių savivaldų narių kompetencijų ugdymą; garantuoti nuolatinę pagalbą, kuri 

padėtų užtikrinti kokybišką mokinių savivaldos veiklą; 

3.3.2 siekti, kad mokinių savivaldas kuruotų tik kompetentingi asmenys; 

3.3.3 skatinti LMS neatstovaujamų mokinių savivaldų įsitraukimą į LMS veiklą. 

 

Finansinė padėtis 

 

4. Užtikrinti stabiliai gerą LMS finansinę padėtį: 

4.1 išnaudoti valstybinius ir tarptautinius paramos/jaunimo iniciatyvų fondus veikloms finansuoti; 

4.2 bendradarbiauti su privačiu sektoriumi regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis; 

4.3 siekti tarpinės ir nuolatinės finansinės pagalbos struktūriniams organizacijos vienetams; 

4.4 siekti stabilios ilgalaikių partnerių paramos. 
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Prezidentė                                                                                                                  Raminta Matulytė 
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