
 

 

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos veiklos planas 2022-2024 m.  

 

 

Nr. 

 

Strateginis tikslas / Uždavinys / 

Priemonė 

 

Rodikliai 

 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

2022 m. 

(ketvirtis) 

 

Atsakingi 

komandos 

nariai 

 

Planuojami veiksmai / Procesai 

 

 

1. 
 

 

LKSA pozicijos stiprinimas respublikiniame lygmenyje arba Didinti Asociacijos žinomumą. 
 

1.1. Bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis. 

1.1.1. Lietuvos Moksleivių sąjunga. Susitarta dėl 

konkrečių 

bendradarbiavimo 

veiklų ir 

laikotarpių 

II, III ketvirtis Direktorius, 

prezidentas 

Planuojamos diskusijos dėl pagrindinių 

veiklos tikslų ir prioritetų. 

1.1.2. Atvirais jaunimo centrais. Susitarta su 

mažiausiai dviem 

centrais dėl 

konkrečių 

bendradarbiavimo 

veiklų ir 

laikotarpių 

II, III ketvirtis Direktorius, 

LKSA valdybos 

nariai 

Planuojamos diskusijos dėl pagrindinių 

veiklos tikslų ir prioritetų. 

1.1.3. Apskritais jaunimo stalais. Susitarta su 

mažiausiai dviem 

centrais dėl 

konkrečių 

bendradarbiavimo 

veiklų ir 

laikotarpių 

II, III ketvirtis Direktorius, 

LKSA valdybos 

nariai 

Planuojamos diskusijos dėl pagrindinių 

veiklos tikslų ir prioritetų. 

1.1.4. Lietuvos Studentų sąjunga. Susitarta dėl 

konkrečių 

bendradarbiavimo 

veiklų ir 

laikotarpių 

II, III ketvirtis Direktorius, 

prezidentas 

Planuojamos diskusijos dėl pagrindinių 

veiklos tikslų ir prioritetų. 

1.2. LKSA  atstovavimas ŠMSM. 

1.2.1. Dalyvavimas ŠMSM patariamosios 

darbo grupės PO klausimais veikloje. 

Tęsiamas 

dalyvavimas 

I-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

Inicijuotas susitikimas su viceministre 

dėl galimo tolesnio bendradarbiavimo. 



 

 

Organizuoti susitikimai su miestų 

politikais, siekiant bendradarbiauti PO 

stiprinimo klausimais. 

 

įgyvendinant PO 

strategijas 

Lietuvoje. 

LKSA valdybos 

nariai 

1.3. LKSA ir savivaldybių švietimo centrų bendradarbiavimo stiprinimas 

1.3.1. Organizuojami bendri renginiai su 

Lietuvos švietimo centrais. 

Stiprinama LKSA 

pozicija 

įgyvendinant PO 

strategijas 

Lietuvoje. 

Susitikimų su 

savivaldybių 

atstovais sk. – 4 

IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA valdybos 

nariai 

Su regionų karjeros specialistais 

suorganizuoti viešą diskusiją kokios 

pagalbos jiems reikėtų. 

1.3.2. LKSA pozicijų atstovavimas įvairiose 

tikslinėse nacionalinėse konferencijose 

ir renginiuose. 

Dalyvautų 

renginių skaičius 

II-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

LKSA pozicijos ir konkrečių temų 

pristatymas bei atstovavimas įvairiuose 

nacionaliniuose, regioniniuose 

renginiuose. Taip pat įskaitant 

bendradarbiavimą su kitomis 

organizacijomis rengiant bendrus 

renginius. 

1.4. Vykdyti ir dalyvauti projektuose Arba organizuoti šalies renginius. 

1.4.1. Konsultuoti mokinius tarptautinėje 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje Litexpo. 

  Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

 

1.4.2. Suorganizuoti šalies karjeros 

konferenciją. 

Suorganizuota 

konferencija 

III-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Suorganizuota šalies konferencija 

formuoja bendrą Lietuvos karjeros 

specialistų viziją dėl sėkmingos ir 

nuoseklios PO sistemos kūrimo 

būtinumo šalies švietimo įstaigose ir 

kitose institucijose. 

1.4.3. Dalyvauti partnerių įgyvendinamuose 

projektuose. 

Įsitraukiama į 

bent vieną 

partnerių 

projektą. 

III-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Bendradarbiaujama su kitomis 

organizacijomis įgyvendinant PO 

projektines veiklas. 

 

2. 
 

Komunikacijos ir patirties sklaidos stiprinimas. 
 

2.1. Informacijos apie Asociaciją sklaida. 



 

 

2.1.1. Pagrindinių LKSA veiklos krypčių 

aptarimas. 

Apsitarta dėl 

LKSA paslaugų 

teikimo sąlygų. 

II ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Išsigryninta vizija dėl LKSA veiklos 

krypčių ir (ar) teikiamų paslaugų paketo. 

2.1.2. Informacinio paketo apie LKSA 

sukūrimas. 

Parengtas 

informacinis 

paketas apie 

LKSA. 

III-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

LKSA pristatančių prezentacijų ar 

informacinių leidinių parengimas. 

2.1.3. Naujienlaiškių Lietuvos savivaldybėms 

rengimas. 

Rengiami ir 

platinami 

naujienlaiškiai, 

kartą į ketvirtį??? 

??? Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Siekiant stiprinti asociacijos 

komunikaciją su šalies savivaldybėmis 

bei kuo išsamiau informuoti savivaldybių 

karjeros specialistus apie asociacijos 

veiklą LKSA internetinėje svetainėje 

įdiegti naujienlaiškių prenumeratos 

funkciją. Bus viešinama ir populiarinama 

naujienlaiškių prenumeratos galimybė 

savivaldybių karjeros specialistams bei 

visiems besidomintiems LKSA veikla. 

Kartą per ????? bus rengiamas 

asociacijos veiklos naujienlaiškis apie 

asociacijos veiklas bei visiems karjeros 

specialistams aktualias PO naujienas. 

2.1.4. Instagramo sukūrimas. Sukurta 

Instagram 

paskyra 

III-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Įvaldyti jaunimui aktualią socialinių 

tinklų platformą. 

2.1.5. Asociacijos tinklapio, socialinių tinklų 

administravimas. 

Administruojama 

ir nuolat 

atnaujinama 

LKSA internetinė 

svetainė 

Nuolat  Administruojamas LKSA tinklapis, 

nuolat pagal poreikį atnaujinimas turinys 

bei funkcijos, kuriamas reikalingas 

papildomas turinys, publikuojamos 

asociacijos bei kitos LKSA nariams 

svarbios naujienos. 

2. 2. Vidinės komunikacijos stiprinimas. 

2.2.1. LKSA valdybos posėdžių 

organizavimas. 

Suorganizuoti 

LKSA valdybos 

posėdžiai ne 

rečiau kaip kartą 

per ketvirtį. 

II-IV ketvirtis Direktorius, 

prezidentas 

Savalaikiai priimami svarbūs nutarimai. 



 

 

2.2.2. LKSA narių apklausų organizavimas. Atliktos 

apklausos padeda 

planuoti 

kryptingą veiklą. 

Kartą į pusmetį. Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA valdybos 

nariai 

Suorganizuotos LKSA narių apklausos 

dėl pageidaujamų seminarų, mokymų, 

lektorių, dėl asociacijos narių galimų 

mokymų kolegoms. 

2.2.3. Reguliarių narių susitikimų planavimas. Suorganizuoti 

LKSA narių 

susitikimai ne 

rečiau kaip kartą 

per mėnesį. 

Kartą į mėnesį. Direktorius, 

prezidentas, 

LKSA nariai 

Siekiant stiprinti LKSA narių 

bendradarbiavimą, vieningą LKSA 

viziją, veiklų planavimą ir įgyvendinimą, 

aukštą LKSA narių kompetenciją,  

dalijimąsi informacija, patirtimis ir 

praktikomis, organizuoti renginius 

LKSA narių gerajai patirčiai ar veiklai 

pristatyti. 

2.2.4. LKSA  narių visuotinių susirinkimų 

organizavimas. 

Suorganizuotas 

LKSA narių 

visuotinis 

susirinkimas ne 

rečiau kaip kartą 

per metus. 

Pagal poreikį Direktorius, 

prezidentas, 

Savalaikiai priimami svarbūs nutarimai. 

 

Dėl apklausų LKSA nariams organizavimo ir vykdymo.  

Galimi klausimai birželio mėn.: 

• kokie Jūsų keliami konkretūs tikslai asociacijai ateinančių 2-jų metų laikotarpiui; 

• kaip Jūs įsipareigojate (kokiu pranešimu per metus ir pan.) stiprinti asociacijos veiklą;  

• su kokia klientų grupe Jūs dirbate (mokiniais, tėvais ir t.t.);  

• kokias konsultacijas Jūs teikiate (psichologines, verslo, karjeros...); 

• ... 

 

Galima LKSA narių metinės ataskaitos struktūra:   

• Šiais metais Jūsų aplankyti trys seminarai (mokymai), kuriuos rekomenduotumėte kolegoms. Kodėl?  

• Trys veiklos šiais metais, kuriomis ypatingai didžiuojatės. 

• ... 


