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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

 

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-02-25 Nr. 77 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 25 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus 

Dalyviai: Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Edvinas Danyla, Laura Kuchanauskaitė, 

Gediminas Verseckas, Simonas Vigelas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Svarbių pavasario renginių datų nutarimas  

2. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo konkurso projekto rašymas ir 

patarimai 

3. Valdybos metinis veiklos planas ir jo viešinimas 

4. Darbai dėl kertinių Žingsnio dokumentų rengimo 

5. Veiksmai reikalingi stovyklų kokybės užtikrinimui 

6. Susisiekimas su Operation Snowball Inc. dėl tolimesnio bendradarbiavimo 

7. International Youth Health Organization narystės mokestis 

8. Skyriaus nuostatų tvirtinimas 

 

 

1. SVARSTYTA. Svarbių pavasario renginių datų nutarimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Pagrindinius organizacijos renginius rengti žemiau nurodytomis 

datomis. Kitų pavasario renginių datų parinkimas paskirtas Administracijos Renginių 

komitetui.  

Visuotinis suvažiavimas – gegužės 18-19 d. 
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Naujų Administracijos narių atranka – balandžio mėnesį. 

Administracijos mokymai – balandžio pabaigoje. 

 

2. SVARSTYTA. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo konkurso projekto 

rašymas ir patarimai. 

REZULTATAS. Buvęs organizacijos pirmininkas Darius Stonys pristatė 2018 metais teikto 

projekto paraišką, pasidalino patirtimi ir pateikė patarimų dėl šių metų konkurso. 

Valdybai paliktas sprendimas, ar organizacija šiuo metu yra pajėgi teikti projekto 

paraišką šiam konkursui. 

 

3. SVARSTYTA. Valdybos metinis veiklos planas ir jo viešinimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Perdaryti veiklos planą, kad jis įtrauktų tik baigtines veiklas, 

kurios turi aiškų rezultatą. Pasikonsultuoti su Revizijos komisija dėl perdaryto veiklos 

plano atitikimo organizacijos strategijai. Kiekvieno ketvirčio pradžioje visiems 

žingsniečiams paviešinti to ketvirčio pagrindinius tikslus, aprašytus veiklos plane. 

 

4. SVARSTYTA. Darbai dėl kertinių Žingsnio dokumentų rengimo. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Formuoti darbo grupę iš norinčių Valdybos ir Administracijos 

narių, kurie suformuotų aiškią LJS „Žingsnis“ narystės sistemą bei paruoštų reikiamus 

dokumentus ir sutartis. 

 

5. SVARSTYTA. Veiksmai reikalingi stovyklų kokybės užtikrinimui. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Sukurti gaires ir patarimus, kurie padėtų skyriams išvengti 

dažniausiai daromų klaidų. Taip pat sukurti platformą, kuri leistų tiek organizacijos 

savanoriams, tiek stovyklų dalyviams nesudėtingai pranešti netinkamo elgesio atvejus 

Etikos komisijai. 

 

6. SVARSTYTA. Susisiekimas su Operation Snowball Inc. dėl tolimesnio bendradarbiavimo. 

REZULTATAS. Patobulintas buvusio pirmininko Dariaus Stonio paruoštas laiškas ir išsiųstas 

naujajai Operation Snowball Inc. vadovei Riley Blythe. 
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7. SVARSTYTA. International Youth Health Organization narystės mokestis. 

NUTARTA (VIENBALSIAI).  Pasirinkti narystės mokesčio variantą, kuris užtikrintų vietą ir 

finansavimą vienam delegatui pagrindiniuose YHO renginiuose. Pirmininkas Eimantas 

Butkus yra atsakingas susisiekti su YHO dėl narystės mokesčio keitimo. 

 

8. SVARSTYTA. Skyriaus nuostatų tvirtinimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI).  Remiantis organizacijos įstatų 5.3 punktu patvirtinti paruošti 

Skyriaus nuostatai. 

 

Posėdžio pirmininkas 

 

 

Posėdžio sekretorius 

Eimantas Butkus 

 

 

Eimantas Butkus 
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