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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 

PANEVĖŽIO MOKINIŲ SAVIVALDŲ INFORMAVIMO CENTRO  

 SPALIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 lapkričio 24 d. Nr. VK-2021-11-24 

Panevėžys 

 

Posėdžio pirmininkas – Augustina Baltušnikaitė; 

Posėdžio sekretorė – Eva Petronytė; 

Posėdis įvyko: 2021 sausio 26 d., Panevėžio atvirame jaunimo centre; 

 

Dalyvavo šių mokyklų atstovai: 

1. Panevėžio ,Rožyno progimnazija 

2. Panevėžio ,,Vilties“ progimnazija 

3. Panevėžio profesinio rengimo centras 

4. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 

5. Panevėžio ,,Ąžuolo“ progimnazija 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

2. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas; 

3. LMS veiklos programa „Laikas jausti”; 

4. „Tūkstantmečio mokyklų” programa; 

5. Rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo; 

6. Rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje; 

7. Regioninė jaunimo politika. 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) komunikacijos koordinatorė Augustina 

Baltušnikaitė iškėlė savo kandidatūrą į LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro 

(toliau – LMS Panevėžio MSIC) spalio mėnesio vadovų klubo posėdžio (toliau – VK) pirmininkus. 

Augustina Baltušnikaitė iškėlė LMS Panevėžio MSIC rinkodaros koordinatorės Evos 

Petronytės kandidatūrą į posėdžio sekretores. 

 

1. NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti LMS Panevėžio MSIC VK pirmininkę 

Augustiną Baltušnikaitę ir VK sekretorę Evą Petronytę. 

 

 

2. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas. 
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Augustina Baltušnikaitė pristatė darbotvarkės projektą ir aptarė svarstomus klausimus. VK 

dalyviai pasiūlymų ar klausimų papildyti darbotvarkei nepateikė. 

VK dalyviai bendru sutarimu pritarė siūlomam darbotvarkės projektui. 

 

2. NUTARTA (bendru sutarimu).  Patvirtinti LMS Panevėžio MSIC sausio mėnesio VK 

posėdžio darbotvarkę. 

 

 

3. SVARSTYTA. LMS veiklos programa „Laikas jausti“. 

 

Augustina Baltušnikaitė pristatė LMS vykdomą programą „Laikas jausti“ ir sausio mėnesio 

temą – psichinė sveikata. 

 

3.1. Ar Jūsų mokykloje yra psichologas? 

 

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos, Panevėžio Rožyno progimnazijos ir Panevėžio 

profesinio rengimo centro atstovai pareiškė, kad jų mokyklose yra psichologas (3 mokyklos). 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo 

centro atstovai pareiškė, kad jų mokykloje psichologo nėra (2 mokyklos). 

 

Jei mokykloje nėra psichologo: 

 

3.2. Ar žinote kodėl mokykloje nėra psichologo? 

 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio 

rengimo centro atstovai nežino priežasčių, kodėl jų mokykloje psichologo nėra. 

 

3.3. Ar moksleiviai išreiškia poreikį, jog reikia psichologo mokykloje? 

 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio 

rengimo centro atstovai teigė, kad moksleiviai nereiškia poreikio kreiptis į psichologą. 

 

3.4. Kur Jūsų mokyklos moksleiviai kreipiasi ieškodami psichologinės pagalbos? 

 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio 

rengimo centro atstovai bendru sutarimu teigė, kad moksleiviai nėra suinteresuoti psichologine 

pagalba. Abiejose mokyklose psichologinę pagalbą teikia mokytojai.   
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3.5. Ar Jūsų mokykloje vyksta paskaitos psichinės sveikatos, emocijų / streso 

valdymo, savęs pažinimo ar kitomis temomis? Jei taip, kas jas veda? 

 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos atstovai teigia, kad paskaitos psichinės sveikatos ar 

kitomis temomis nevyksta.  Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro atstovai 

teigia, kad į mokyklą atvykstantys specialistai veda paskaitas psichinės sveikatos ar kitomis 

temomis .  

 

Jei mokykloje psichologas yra: 

 

3.6. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai lankosi pas mokyklos psichologą? 

 

Panevėžio Rožyno progimnazijos atstovai teigia, kad mokiniai nesilanko pas mokyklos 

psichologą. Panevėžio „Vilties“ progimnazijos ir Panevėžio profesinio rengimo centro atstovai 

teigia, kad mokiniai aktyviai lankosi pas mokyklos psichologe.  

 

3.7. Dėl kokių priežasčių moksleiviai kreipiasi į mokyklos psichologą? (patyčios, 

emociniai sunkumai, šeimos problemos ar kt.) 

 

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos ir Profesinio 

rengimo centro atstovai teigia, kad nėra susipažinę su problemomis, dėl kurių mokiniai kreipiasi į 

mokyklos psichologą. 

 

3.8. Ar Jūsų mokyklos psichologas veda paskaitas mokykloje psichinės sveikatos, 

emocijų / streso valdymo, savęs pažinimo ar kitomis temomis? 

 

Panevėžio Rožyno progimnazijos atstovai teigia, kad paskaitos yra vedamos penktų ir šeštų 

klasių mokiniams. Panevėžio „Vilties“ progimnazijos atstovai teigia, kad paskaitos nėra vedamos, 

dėl didelio psichologės darbo krūvio. Panevėžio profesinio rengimo centro atstovai teigia, kad 

paskaitos buvo vedamos tik nuotolinio mokymo metu.  

 

3. NUTARTA. VK dalyviai išdėstė situacijas jų mokyklose psichologų darbo tema. 

 

 

4. SVARSTYTA. „Tūkstantmečio mokyklų” programa 
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Augustina Baltušnikaitė pristatė „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, kuri siekia sukurti 

tokias sąlygas kiekvienoje savivaldybėje, kurios sumažintų atotrūkį tarp mokinių ugdymosi 

pasiekimų, bei LMS pateiktus pasiūlymus šiai programai. 

Augustina Baltušnikaitė skatino VK dalyvius įsitraukti į šios programos paraiškų teikimą. 

 

VK dalyviai klausimų pastebėjimų, pasiūlymų neturėjo.  

 

4. NUTARTA. VK dalyviai buvo supažindinti su „Tūkstantmečio mokyklų” programa. 

 

 

5. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos įgyvendinimo. 

 

Augustina Baltušnikaitė pristatė rezoliuciją, kuri bus nagrinėjama LMS XXXII Neeilinėje 

Asamblėjoje, sausio 29 d. 

 

VK dalyviai nagrinėjo šią rezoliuciją, diskutavo. 

 

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos, Panevėžio profesinio rengimo centro atstovai teigia, 

kad situacija su lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo yra bloga. 

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės profesinio rengimo centro atstovai teigia, kad jie turėjo paskaitas šia tema, situacija 

mokykloje geresnė.  

 

5. NUTARTA.  VK dalyviai buvo supažindinti su rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo. 

 

 

6. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje. 

 

Augustina Baltušnikaitė pristatė rezoliuciją, kuri bus nagrinėjama LMS XXXII Neeilinėje 

Asamblėjoje, sausio 29 d. 

 

VK dalyviai nagrinėjo šią rezoliuciją, diskutavo. 

 

6. NUTARTA.  VK dalyviai buvo supažindinti su rezoliucija dėl karjeros ugdymo 

kokybės gerinimo Lietuvoje. 
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7. SVARSTYTA. Regioninė jaunimo politika. 

 

Augustina Baltušnikaitė pristatė pasikeitimus Vadovų klubų apibendrimuose. 

 

7.1. Ar pastebėjote apibendrinimų pasikeitimus? 

 

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos, Panevėžio 

profesinio rengimo centro ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro 

atstovai pastebėjo apibendrinimų pasikeitimus. 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos atstovai negauna apibendrinimų iš mokinių savivaldos 

pirmininkės, todėl pasikeitimų nepastebėjo.   

 

7.2. Jei taip, ar tokie apibendrinimai yra patogesni nei ankstesni? 

 

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos, Panevėžio 

profesinio rengimo centro ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro 

atstovai teigia, kad pasikeitimai yra patogesni.  

 

7.3. Kaip dar galėtume patobulinti šiuos dokumentus? 

 

VK dalyviai pasiūlymų ar pastebėjimų neturėjo. 

 

Nedalyvaujantis posėdyje LMS Panevėžio MSIC pirmininkas Rokas Urbonas su LMS 

Panevėžio MSIC sausio mėnesio veikla VK dalyvius supažindino elektroniniu paštu. 

 

7. NUTARTA. VK dalyviai supažindinti su Vadovų klubų apibendrinimais. 

 

 

 

VK pirmininkė       Augustina Baltušnikaitė 

 

VK sekretorė        Eva Petronytė 


