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Šių metų vasario 23 – 25 dienomis Šiauliuose vyks Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau –              

LMS) Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (toliau – ŠMSIC) organizuojama regioninė           
konferencija. Į ją susirinks daugiau nei 200 aktyviausių savanorių iš LMS miestų padalinių. 

 
Konferencijos tikslas – suteikti naujos motyvacijos ir idėjų savanoriams veikti savo LMS            

padaliniuose, bendromis jėgomis spręsti problemas, motyvuoti Lietuvos jaunimą dirbti ir kurti kartu.            
Dalyviai gilins savo žinias renginių organizavimo, atstovavimo, komunikacijos, rinkodaros bei          
projektų rašymo srityse. Moksleiviai dalyvaus diskusijose, paskaitose, turės galimybę aptarti          
iškilusias problemas su kitų miestų LMS padalinių savanoriais. 

 
Kviečiame Jus sudalyvauti mūsų organizuojamoje regioninėje konferencijoje. Registraciją į         

konferenciją galite rasti čia: https://goo.gl/mQQ2KU  
 

Kontaktinis asmuo: Viltė Novikovaitė (Tel. nr.: +370 607 08880, el. paštas:           
novikovaite.vilte@gmail.com) 

 
PRIDEDAME: Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro         

regioninės konferencijos „Žinoti ir nenaudoti?“ programą. 
 
Lietuvos moksleivių sąjungos 
Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro  
Pirmininkė 

Viltė Novikovaitė 
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Lietuvos moksleivių sąjungos 
Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro 

Regioninės konferencijos 
„Žinoti ir nenaudoti?“ 

PROGRAMA 
 

Vasario 23 d. 
11:15 val. - 12:00 val. - Registracija  
12:00 val. - 13:00 val. - Atidarymas 
13:00 val. - 13:15 val. - Pristatymas  
13:15 val. - 14:15 val. - Paskaita  
14:15 val. - 14:45 val. - Pietūs 
14:45 val. - 15:30 val. - Vykimas į darbo grupių vietą 
15:30 val. - 18.30 val. - Darbo grupės 
18.30 val. - 20.00 val. - Vakarienė 
20.00 val. - 21.00 val. - Vykimas į miego vietą, įsikūrimas 
21.00 val. -  23.00 val. - Socializacija 
23.00 val. - 23:30 val. - Refleksija 
 
Vasario 24 d. 
8:00 val. - 8:30 val. -  Kėlimasis 
8:30 val. - 9:00 val. - Mankšta 
9:00 val. - 10:30 val. -  Pusryčiai 
10:30 val. - 11:00 val. -  Vykimas į darbo grupę 
11:00 val. - 13:00 val. - Simuliacija. I dalis 
13:00 val. - 15:30 val. -  Pietūs 
15:30 val. - 16:30 val. - Simuliacija. II dalis 
16:30 val. - 18:00 val. -  Simuliacija. III dalis 
18:00 val. - 20:30 val. - Vakarienė 
20:30 val. - 21.30 val. - Grįžimas į miego vietą, laisvas laikas 
21:30 val. - 0:30 val. - Socializacija 
0:30 val. - 1:00 val. - Refleksija 
1:00 val. -...  - Naktinė programa 
 
Vasario 25 d. 
09:30 val. - 10:00 val. - Kėlimasis 
10:00 val. - 11:00 val. - Pusryčiai 
11:00 val. - 12:30 val. - Protų kovos 
12:30 val. - 12:45 val. - Pertrauka 
12:45 val. - 14:00 val. - Diskusija 
14:00 val. - 14:30 val. - Koncertas 
14:30 val. - 15:00 val. - Uždarymas 
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