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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 
PAVASARIO FORUMAS 2017 – XXIV – OJI ASAMBLĖJA 

2017 m. balandžio 21 – 23 d. 

Vilnius 

 

2017 m. balandžio 21 – 23 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau 

– LMS) Pavasario forumas 2017 – XXIV – oji Asamblėja. Pavasario forume dalyvaus per 400 

moksleivių iš visos Lietuvos, renginys šiemet bus išskirtinis. 

                     XXIV – osios Asamblėjos metu bus tvirtinamos LMS l. e. p. Prezidentės metinė veiklos 

bei finansinė ataskaitos, taip pat bus renkamas naujas organizacijos Prezidentas bei Revizijos komisija. 

Iš kiekvienos LMS narės – mokinių savivaldos kviečiamas dalyvauti 1 atstovas. Jeigu 

gavote šį kvietimą – Jūsų mokykla yra LMS narė, todėl turi teisę dalyvauti LMS Pavasario forume – 

XXIV – oje Asamblėjoje. 

 

 

Bendra informacija apie renginį: 
 

Data: balandžio 21 – 23 dienos 

Atidarymo (balandžio 21 d.) vieta: Socialinių mokslų kolegija (toliau – SMK) (Kalvarijų g. 137E) 

Asamblėjos (balandžio 22 d.) vieta: Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Centriniai rūmai 

(Ateities g. 20) 

Sekmadienio programa (balandžio 23 d.): Socialinių mokslų kolegija (toliau – SMK) (Kalvarijų g. 

137E)  

Nakvynės vieta visomis dienomis:  Socialinių mokslų kolegija (toliau – SMK) (Kalvarijų g. 137E) 

Dalyvio mokestis: 15€ 

Renginio organizatoriai įsipareigoja suteikti maitinimą bei apgyvendinimą.  

 

Informacija dėl dalyvio mokesčio: 

 

Jis turi būti pervestas į Lietuvos moksleivių sąjungos Alytaus padalinio banko sąskaitą (nurodyta 

žemiau) iki 2017 m. balandžio 19 d. Dalyvio registracija patvirtinama tik pervedus dalyvio mokestį 

ir dalyviui gavus laišką registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu. 

 

Kontaktiniai asmenys: 

 

Gabrielė Dabulskytė Emilija Ivašauskaitė  

LMS komunikacijos koordinatorė LMS Vilniaus MSIC pirmininkė  

Tel. nr.: +37060037229 Tel. nr.: +37061530803  

El. paštas: dabulskyte.gabriele@gmail.com  El. paštas: e.ivasauskaite@gmail.com 
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS (toliau – LMS) 

PAVASARIO FORUMO – XXIV – OSIOS ASAMBLĖJOS 

PROGRAMA 

 

Penktadienis (balandžio 21 d.): 
 

11:00 val. – 12:00 val. – Registracija 

12:00 val. – 12:30 val. – Atidarymas 

12:30 val. – 14:00 val. – Diskusija 

14:00 val. – 14:45 val. – Pertrauka 

14:45 val. – 16:00 val. – Diskusija 

16:00 val. – 20:00 val. – Savarankiška vakarienė mieste 

20:00 val. – 20:15 val. – Pasiruošimas socializacijai  

20:15 val. – 23:00 val. – Socializacija 

23:00 val. – 23:30 val. – Refleksija 

23:00 val. – 00:00 val. – Pasiruošimas miegui 

00:00 val. – 07:00 val. – Miegas  

 

Šeštadienis (balandžio 22 d.): 
 

07:00 val. – 08:00 val. – Pusryčiai 

08:00 val. – 09:00 val. – Vykimas į Asamblėjos vietą 

09:00 val. – 10:00 val. – Registracija Asamblėjos vietoje 

10:00 val. – 13:00 val. – I Asamblėjos dalis 

13:00 val. – 14:30 val. – Pietūs 

14:30 val. – 19:00 val. – II Asamblėjos dalis 

19:00 val. – 20:00 val. – Vakarienė 

20:30 val. – 22:00 val. – Vykimas į socializacijos vietą 

22:00 val. – 01:00 val. – Socializacija 

01:00 val. – 02:00 val. – Vykimas į miego vietą 

02:00 val. – 02:30 val. – Refleksija 

02:30 val. – 08:30 val. – Naktinė programa 

 

Sekmadienis (balandžio 23 d.): 
 

08:30 val. – 09:30 val. – Pusryčiai 

09:30 val. – 10:00 val. – Pristatymas 

10:00 val. – 10:30 val. – Kalba.lt pristatymas 

10:30 val. – 11:30 val. – Paskaita 

11:30 val. – 11:45 val. – Pertrauka 

11:45 val. – 12:15 val. – Paskaita 

12:15 val. – 13:15 val. – Paskaita 

13:15 val. – 14:00 val. – Uždarymas 
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FORUMO DALYVIO ATMINTINĖ 

 

ATVYKIMAS – atvykimas už savo lėšas viešuoju transportu. Visus į Vilnių atvykusius dalyvius 

Vilniaus autobusų ir geležinkelio stotyse ar Socialinių mokslų kolegijoje pasitiks jų miestų 

koordinatoriai, savo daiktus dalyviai galės palikti geležinkelio stotyje, kur jie saugiai bus nugabenti į 

miego vietą. 

 

KOORDINAVIMAS – kiekvienas miestas forumo metu turės savo koordinatorius, į kuriuos galės 

kreiptis bet kokiu klausimu renginio metu ir prieš jį (prieš renginį su kiekvienu dalyviu asmeniškai 

susisieks jo miesto koordinatorius). 

 

APGYVENDINIMAS – miegosime Socialinių moklsų kolegijos koridoriuose (čiužiniais, 

miegmaišis ir visu tuo, ko jums reikia patogiam miegui, dalyviai turi pasirūpinti patys). Nakvynės 

vietoje pageidautina persiauti švaria avalyne. Dušuose ir prausyklose bus karštas vanduo. 

 

SAUGUMAS – už asmeninių daiktų saugumą forumo dalyviai atsako patys, tačiau forumo metu bus 

įrengta saugi patalpa, kur bus galima pasidėti vertingus daiktus, o raktą turės tik forumo 

organizatoriai. Dėl vertingų daiktų pasidėjimo teirautis savo miesto koordinatoriaus. 

 

MAITINIMAS – penktadienį dalyviai vakarieniauja savarankiškai lydimi savo miesto 

koordinatorių. Šeštadienį gausite pusryčius, pietus ir vakarienę, o sekmadienį pusryčius. Nakvynės 

vietoje bus galima gauti karšto vandens (užpilamoms sriuboms, košėms, kavai ir pan. ). Patariame iš 

anksto pasirūpinti užkandžiais. 

 

DALYVIO MOKESTIS – dalyvio mokestis, t.y. 15 EUR turi būti perversta iki balandžio 19 dienos 

į žemiau nurodytą sąskaitą. 

 

 

LMS rekvizitai pavedimui atikti: 

 

Alytaus miesto mokinių taryba 

Sąskaitos nr.: LT87 7044 0600 0665 9328 

Įm. kodas: 302251890 

AB SEB bankas 

Paskirtis: LMS Pavasario forumas 2017, miestas, dalyvio vardas ir pavardė. 

 

Jeigu už dalyvį dalyvio mokestį mokės mokykla, reikalinga išankstinė sąskaita faktūra, dėl kurios 

prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: 

 

LMS rinkodaros koordinatorė 

Kamilė Norkutė 

Tel. nr.: +37064840494 

El. paštas: kamilenork1@gmail.com 
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BŪTINŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Tėvų/globėjų pasirašytas sutikimas, dalyvio sutartis – kiekvieno dokumento po 2 

kopijas (sutikimą ir sutartį rasite priede); 

 

2. Delegacinis raštas pasirašytas atstovaujamos mokinių savivaldos pirmininko ir 

patvirtintas mokyklos / raštinės antspaudu (delegacinį raštą rasite priede); 

 

3. Oficiali apranga penktadienį vykstančiame Forumo atidaryme, Socialinių mokslų kolegijoje, ir 

šeštadienį vykstančioje Asamblėjoje. 

 

4. Papildomi pinigai kelionei viešuoju transportu Vilniuje 

 

5. Šilti ir patogūs drabužiai miegui; 

 

6. Švari avalynė, kuri bus reikalinga nakvynės vietoje; 

 

7. Miegmaišis ir/ar čiužinys, ir/ar miegamasis takelis, ir/ar kiti jums reikalingi patogumai 

miegui (miegama ant žemės salėje); 

 

8. Puodelis rytinei kavai/arbatai; 

 

9. Higienos reikmenys; 

 

10. Medikamentai (nuo skausmo, virškinimo sutrikimų, alergijų, menstruacijų ar kt. Jums 

reikalingi); 

 

11. Užkandžiai; 
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 

PAVASARIO FORUMO – XXIV-OSIOS ASAMBLĖJOS 

TAISYKLĖS 

 

1. Visi forumo dalyviai privalo dalyvauti programoje. 

2. Dalyvis privalo gerbti organizatorius bei kitus dalyvius, taip pat klausyti organizatorių 

nurodymų. 

3. Diskusijos ar paskaitos metu dalyvis privalo laikytis tvarkos, netriukšmauti. 

4. Diskusijos ar paskaitos metu dalyviams draudžiama užkandžiauti. 

5. Šiukšles dalyviai mete tik į šiukšlių maišus/dėžes. 

6. Laisvo laiko metu dalyviai elgiasi kultūringai. 

7. Laisvo laiko metu dalyvius lydi jų koordinatorius. Jei yra poreikis kažkur nueiti, būtina pranešti 

savo koordinatoriui. 

8. Forumo metu dalyviams griežtai draudžiama rūkyti tabako gaminius bei elektronines cigaretes, 

vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas psichotropines medžiagas. 

9. Organizatoriai turi teisę patikrinti daiktus iškilus įtarimui, kad yra vartojamas alkoholis ar kitos 

psichotropinės medžiagos. 

10. Organizatoriai pasilieka teisę paprašyti dalyvio palikti forumą, jei dalyvis yra apsvaigęs nuo 

alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų bei pranešti apie tai tėvams ar globėjams. 

11. Miego metu ramybės zonose privaloma laikytis tylos. 

12. Dalyviui galima naudotis organizatorių įranga ar kitais daiktais tik vienam iš jų leidus. 

13. Forumo dalyviams draudžiama lankytis organizatorių „štabe“. 

14. Nei vienam iš dalyvių nebus suteikiamas raktas nuo saugios patalpos, kurioje laikomi dalyvių ir 

organizatorių svarbūs daiktai. 

 

Nesilaikant šių taisyklių, dalyvis gali būti paprašytas palikti forumą ir grįžti namo 

apie jo pažeidimus pranešus tėvams/globėjams. 
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 

PAVASARIO FORUMO – XXIV-OSIOS ASAMBLĖJOS 

MIESTŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠAS 

 

Miestas Koordinatorius Telefono numeris 

Vilnius 

 

Kamilė Grinevičiūtė 

Tomas Paldūnas 

+37060492358 

+37061689940 

Kaunas Kristupas Tilvytis 

Deimantė Pranytė 

+37065241791 

+37061142202 

Šiauliai, Kuršėnai Lisa Bayer 

Gleb Somochvalov 

+37066232424 

+37068410057 

Klaipėda Saulė Mekionytė 

 

+37067955686 

Panevėžys, Biržai Karolina Lukminaitė 

Martyna Mrazauskaitė 

+37062440269 

+37067769804 

Ignalina, Utena Leonė Cicėnaitė +37069335805 

Tauragė, Rokiškis Kornelija Kairytė 

Gustas Diksa 

+37062808731 

+37061681943 

Skuodas, Plungė, Mažeikiai, 

Telšiai 

Barbora Bernatonytė +37062018236 

Joniškis, Ukmergė Greta Kvietkauskaitė 

Rūta Stakaitė 

+37068300443 

+37067847400 

Naujoji Akmenė, Kėdainiai, 

Radviliškis 

Eglė Miškinytė 

Julija Makselytė 

+37060266865 

+37061002494 

Alytus, Marijampolė, 

Vilkaviškis, Lazdijai 

Emilija Lukoševičiūtė +37061039225 

Palanga, Šilutė, Šilalė, 

Kretinga 

Eliza Kirilovaitė +37061689940 

Jonava, Elektrėnai Auksė Jagelaitė +37064823589 
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 

PAVASARIO FORUMO – XXII-OSIOS ASAMBLĖJOS 

DALYVIO SUTARTIS Nr...... 

Vilnius 

 

............................ 

(data) 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau - LMS), kodas 191972732, Konstitucijos pr. 25, LT-08105 

Vilnius, tel. +370 603 47 232, faks. +370 5 272 56 51, atstovaujama l. e. p. Prezidentės Dovilės 

Bikelytės, veikiančio pagal LMS įstatus, ir LMS Pavasario forumo – XXIV - osios 

Asamblėjos dalyvis (toliau – Forumo dalyvis) 

 

.......................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data) 

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutarties šalys įsipareigoja laikytis sutartyje numatytų taisyklių Forumo metu, š. m. 

balandžio 21 – 23 dienomis. Forumas vyks Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 173E) 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. LMS įsipareigoja: 

2.1.1. Apgyvendinti Forumo dalyvį; 

2.1.2. Užtikrinti Forumo dalyvio užimtumą, įgyvendinant Forumo programą; 

2.1.3. Užtikrinti Forumo dalyvio saugumą; 

2.1.4. Prireikus suteikti Forumo dalyviui pirmąją pagalbą; 

2.1.5. Teikti informaciją tėvams (globėjams) apie nusižengimus Forumo taisyklėms; 

2.1.6. Supažindinti su Forumo vidaus taisyklėmis, galiojančiomis Forumo metu; 

2.1.7. LMS neatsako už Forumo dalyvio asmeninių daiktų saugumą. 

2.2. Forumo dalyvis įsipareigoja: 

2.2.1. Sumokėti Forumo dalyvio mokestį, t.y., 15€; 

2.2.2. Laikytis Forumo vidaus taisyklių; 

2.2.3. Forumo metu nevartoti alkoholinių gėrimų ir kitokių narkotinių medžiagų, rūkyti; 

2.2.4. Apsirūpinti asmens higienos priemonėmis, rūbais bei daiktais, nurodytais būtinų į forumą 

atsivežti daiktų sąraše; 

2.2.5. Dalyvauti forumo programoje. Dalyviui nedalyvaujant forumo programoje, ar jos dalyje, LMS 

Valdybos sprendimu gali būti priimtas sprendimas, kad jis turi padengti visas vienam asmeniui 

skirtas forumo organizavimo išlaidas. 

2.2.6. Gerbti ir tausoti gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę; 

2.2.7. Atlyginti tyčiniais arba netyčiniais veiksmais Forumo dalyvių ar kitų asmenų privačiam turtui 

padarytą žalą (inventoriaus suniokojimas, sulaužymas, kitiems padaryta žala ir pan.). Tais atvejais, 

kai Forumo dalyvis neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą 

mailto:lms@moksleiviai.lt
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žalos dalį turi atlyginti jo tėvai (globėjai), jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl Forumo dalyvio 

kaltės. 

2.2.7. Sutikti, kad Forumo metu, esant reikalui, Forumo dalyviui būtų suteikta medicininė pagalba; 

2.2.8. Sutikti, kad Forumo metu, esant įtarimui, Forumo dalyvis būtų medikų patikrintas dėl 

alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo; 

2.2.9. Už Forumo vidaus taisyklių pažeidimą ir nesilaikymą Forumo dalyvis gali būti šalinamas iš 

Forumo. Tokiu atveju Forumo dalyvio tėvai (globėjai) turi kuo greičiau atvykti pasiimti savo vaiką; 

2.2.10. Prisiimti atsakomybę už be priežiūros paliktus savo asmeninius daiktus; 

2.2.11. Forumo metu turėti šią pasirašytą sutartį ir tėvų sutikimą. 

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Forumo pabaigos. Sutarties 

pasibaigimas neatleidžia Forumo dalyvio nuo jo padarytos žalos atlyginimo. 

3.2. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta. 

3.3. Forumo dalyvis gali vienašališkai nutraukti sutartį pagal LMS pateiktą prašymą, tačiau jis 

neatgaus Forumo dalyvio mokesčio. 

3.4. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie esminį sutarties pažeidimą. 

Forumo dalyviui padarius esminį sutarties pažeidimą ir dėl šios priežasties nutraukus sutartį, pinigai 

negrąžinami. Jei esminį sutarties pažeidimą padaro LMS ir dėl to nutraukiama sutartis, ji privalo 

grąžinti pinigus Forumo dalyviui. 

4. GINČŲ SPRENDIMAS 

4.1. Ginčytini klausimai sprendžiami Sutarties šalių sutarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta 

tvarka. 

4.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

 

Su Forumo taisyklėmis susipažinau: ......................................................................................... 

                                                             (vardas, pavardė, parašas) 

 

Forumo dalyvis: ......................................................................................................................... 
                                                                                                                      (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos l. e. p. Prezidentė Dovilė Bikelytė  ........................................... 
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Tėvų (globėjų) sutikimas 

 

Aš, .......………………………………………………………………………......................................,  
(tėvų ar globėjų vardas, pavardė) 

sutinku, kad mano vaikas …………........……………..……………………………………..............  
(vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas/gimimo metai) 

 

dalyvautų LMS Pavasario forume XXIV – oje Asamblėjoje, kuris vyks š.m. balandžio 21 – 23 

dienomis, Vilniuje.  

 

Papildoma, reikalinga informacija apie Forumo dalyvio sveikatos ypatumus (ligos, alergijos ir 

kt.): 

................................................................................................................................................................  
(Nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvėju, atsakomybė tenka tėvams) 

 

 

Prašome žemiau nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą ir telefonų numerius, kuriais 

galėtume su Jumis susisiekti: 

 

Telefono numeris  

Adresas  

  

  

 

 

Tėvai (globėjai) 

…………………................................................................................................................  
(vardas, pavardė, parašas) 
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________________________________________________________________________________ 
Asociacija    

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105 Vilnius 

 

 

Įm. kodas 191972732 

A/S LT84 7044 0600 0136 9875 

AB SEB bankas, b/k 70440 

Tel. +370 603 47 232 

Faks. +370 5 272 56 51 

El. p. lms@moksleiviai.lt 

www.moksleiviai.lt 

 

 

 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos  

XXIV – ajai Asamblėjai 

 

DELEGACINIS RAŠTAS 

2017 – 04 – __ 

__________  
(miestas) 

 

 

Aš, _____________________________________________________________________ 
(pilnas mokyklos pavadinimas) 

 

mokinių savivaldos pirmininkas/ė 

_______________________________________________________, (Vardas Pavardė) 

 

į Lietuvos moksleivių sąjungos XXIV – ąją Asamblėją deleguoju šį  atstovą: 

 

Vardas Pavardė Atsakomybė 

 Turi balso teisę 

 

 

_____________________________________ 
              (pilnas mokyklos pavadinimas) 

 

mokinių savivaldos pirmininkas/ė 

 

                                                                                               _________________________       A.V.            

_____________________________________ 
                             (Vardas Pavardė)                                                                                                  (Parašas) 
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