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Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, savanoriška, pelno 

nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija.  

LMS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, 

organizacinį bei teisinį savarankiškumą. 

 

LMS MISIJA1 

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. 

                                                 
1 LMS misija, vizija ir vertybės yra paremtos organizacijos 2018-2022 m. strategija, patvirtinta 2018 m. sausio 20 d. 

Asamblėjos. Ją galima rasti moksleiviai.lt. 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
https://www.moksleiviai.lt/dokumentai
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Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais 

susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą. 

 

 

 

LMS PADALINIAI 

 

Apraše vartojamos sąvokos: 

 

LMS – Lietuvos moksleivių sąjunga; 

MS – mokinių savivalda; 

MSIC – mokinių savivaldų informavimo centras; 

MMT/RMT – miesto mokinių tarybos/rajono mokinių tarybos. 

 

 Šiuo metu LMS turi padalinius 34 savivaldybėse ir skaičius nuolat auga. LMS padaliniai 

yra dviejų tipų: MSIC ir MMT/RMT: 

1. MSIC: 

1.1. Vienija savivaldybės mokyklų mokinių savivaldas bendrai veiklai, pozicijų formavimui; 

1.2. Bendrauja ir bendradarbiauja su miesto ir / ar rajono savivaldybių atstovais apie su moksleiviais 

susijusius klausimus, juos sprendžia; 

1.3. Informuoja ir konsultuoja mokinių savivaldas ir jų kuratorius apie MS darbą, jaunimo ir 

švietimo politiką bei užtikrina kompetencijų kėlimą mokinių savivaldoms atstovavimo ir kitose 

srityse; 

1.4. Skatina savivaldybės mokinių savivaldas tarpusavyje dalintis gerąja/blogąja patirtimi, 

bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. 

1.5. MSIC veiklos sritys: 

1.5.1. MSIC yra organizacijos miestuose įsteigti padaliniai, kurie juridiškai nėra savarankiški 

nuo organizacijos, o savivaldybės lygmeniu turi neformalios grupės statusą. 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
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1.5.2. Kiekvienas padalinys turi savanorišku principu prisijungiančius moksleivius iš skirtingų 

mokyklų, kurie kartu sudaro savanorių komandą ir vykdo padalinio užsibrėžtus tikslus.  

1.5.3. Kiekvienas padalinys turi pirmininką, kuris taip pat yra ir organizacijos nacionaliniu 

lygmenimi valdybos narys. Jis yra atsakingas už padalinio veiklą, o pasitardamas su savo 

savanorių komanda nurodo padalinio veiklos kryptis (kiekvieno padalinio individualiai jos 

gali skirtis, tačiau kiekvienas MSIC vykdo pagrindines nuostatuose numatytas sritis), 

koordinuoja savanorių, esančių padalinyje darbą, užtikrina moksleivių interesų atstovavimą 

savivaldybėje bei kokybišką ir kryptingą padalinio veiklą. 

1.5.4. Nepaisant pirmininko atsakomybės miesto moksleivių ir padalinio savanorių atžvilgiu, už 

organizaciją teisiškai yra atsakingas organizacijos prezidentas. Būtent todėl visą padalinių 

dokumentaciją (teikiamus projektus (jei nėra eilutės neformalioms grupėms teikti, tokiu 

atveju teisiškai atsakingas būtų padalinio pirmininkas), rėmimo/bendradarbiavimo sutartis, 

raštus mokykloms ir t.t.) gali tvarkyti ir pasirašyti tik prezidentas. 

1.5.5. MSIC moksleivių interesams atstovauja per mokinių savivaldas mokyklose. T.y. 

kiekviena mokinių savivalda (toliau – MS) turi užtikrinti savo moksleivių atstovavimą 

mokykloje, taip pat aktyviai ir savivaldybėje bei nacionaliniu lygmenimi, LMS 

formuojamomis ir suteikiamomis platformomis: kartą per mėnesį MS pirmininkai ar/ir 

delegatai dalyvauja MSIC renginyje „Vadovų klubas“, kurio metu pirmininkauja MSIC 

padalinio pirmininkas, o susirinkę mokyklų delegatai formuoja miesto moksleivių nuomonę 

savivaldybėje (po to šiuos klausimus spręsdami), nacionalinėms pozicijoms, taip pat 

dalinasi gerosiomis/blogosiomis patirtimis, yra skatinamas mokyklų tarpusavio 

bendravimas ir bendradarbiavimas. Be to yra sukurta nacionalinė „Vadovų klubo“ grupė 

„Facebook“ platformoje, kurioje yra visų 34 LMS padalinių pirmininkai ir tų miestų MS 

pirmininkai – grupė skirta atviroms diskusijoms ir pozicijų formavimui klausimais, į 

kuriuos yra reikalinga greita Lietuvos moksleivių reakcija, taip pat tai yra puiki platforma 

informavimui, kas su švietimu vyksta Lietuvoje, ką dėl to daro LMS ir pan. 

1.5.6. Kiekvienas padalinys turi savo metų veiklos planą, kurį susidaro pagal moksleivių 

poreikius, vykdomas tradicijas, spręstinas problemas savivaldybėje. Veiklos plano 

vykdymą užtikrina padalinio pirmininkas ir savanorių komanda, kuriai jis vadovauja. 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
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1.5.7. MSIC užtikrina MS kompetencijų kėlimą atstovavimo ir kitose srityse; vykdomą 

atstovavimą moksleivių interesams savivaldybėje ir nacionaliniu lygmenimi – tai vykdo 

kokybiškai tiek, kiek intereso turi patys MS pirmininkai, tačiau MSIC pirmininkas 

inicijuoja. 

1.5.8. MSIC turi mokymų vadovus, kurie MS veda mokymus pasirinktomis temomis 

nemokamai.  

2. MMT/RMT: 

2.1. Tai yra savivaldybių iniciatyva įsteigtos moksleivius jungiančios tarybos/asociacijos kurios 

kiekviena jų turi savo individualius ir skirtingus nuostatus, kuriais vadovaujasi savo veikloje. 

Kai kurios MMT/RMT turi savo juridinį statusą, todėl teisiškai yra visiškai nepriklausomos nuo 

LMS.  

2.2. Padaliniu šios tarybos/asociacijos tampa tada, kai MMT/RMT su LMS pasirašo narystės sutartį. 

Tokiu atveju toks LMS padalinys vykdydamas savo tradicines veiklas, nustatytas MMT/RMT 

nuostatuose, prie veiklų prijungia ir LMS veiklos sritis, kurias vykdo lygiagrečiai su 

tradicinėmis. 

2.3. Tokie padaliniai įsipareigoja vykdyti ir mokinių savivaldų forumus, kurių metu būtų išrenkamas 

padalinio pirmininkas. Visas kitas veiklas padalinys vykdo pagal savo nuostatus bei pagal 

LMS veiklos sritis (žr. šio aprašo 1.5. punktą). 

 

Informacija Jums, kuri padės kartu siekti geresnio rytojaus Jūsų savivaldybės moksleiviams: 

 

1. 2016 metais LMS kartu su Jaunimo reikalų departamentu parengė Švietimo ir mokslo ministerijos 

ministro įsakymu patvirtintą rekomendacinį aprašą skirtą asmenims, dirbantiems su mokinių 

savivaldomis. Nuoroda čia.  

2. Jei savivaldybėje nėra rengiamos MS kuratorių konferencijos, LMS padalinys gali inicijuoti tokios 

konferencijos rengimą kartu su savivaldybe, kadangi LMS siekia aktyvaus ir kokybiško MS dialogo 

su MS kuratoriais, kad moksleiviai savo mokykloje padedami kuratorių būtų įgalinti veikti 

kokybiškiau ir efektyviau. 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
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3. LMS padaliniui atstovaujant moksleivių problemas mokyklose bei suformavus moksleivių pozicijas 

savivaldybės mastu, padalinio pirmininkas gali kreiptis į savivaldybę dėl galimų sprendimų būdų. 

4. Kiekvienas LMS padalinys Lietuvoje turi regioninių reikalų koordinatorių – LMS nacionalinio 

biuro narį, kuris užtikrina, kad padalinys judėtų kryptingai ir kokybiškai. Tad jei kyla nesklandumų, 

nedelsiant prašome kreiptis į padalinio koordinatorių pateiktais kontaktais 

https://www.moksleiviai.lt/kontaktai  

5. Daugiau informacijos apie LMS ir reikiamus kontaktus galite rasti www.moksleiviai.lt  

 

 

___________________ 

 

Kontaktinis asmuo: 

Karolina Rekštytė 

LMS Jaunimo politikos koordinatorė 

rekstytekarolina@gmail.com 

+37064325291 

 

 

 

 

LMS prezidentė     Raminta Matulytė 
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