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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

 

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-03-17 Nr. 78 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 17 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. LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) esamų ir galimų būsimų valdybos narių 

įvertinimas. 

2. NTAKK (Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos) Visuotinio 

suvažiavimo dokumentų tvirtinimas. 

3. Naujų skyrių steigimo eiliškumas ir laikas. 

4. Ketvirtinio susirinkimo planavimas. 

5. Naujų administracijos narių atrankos tvarka. 

6. Atstovų į LiJOT pavasario asamblėją išrinkimas. 

7. VVSSF (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo) projekto rašymas. 

 

1. SVARSTYTA. LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) esamų ir galimų būsimų 

valdybos narių įvertinimas. 

REZULTATAS. Apžvelgti dabartinių LiJOT valdybos narių pasiekimai, aptarti galimi 

kandidatai į LiJOT valdybą, aptarti kiti organizacijai svarbūs klausimai, kuriuos reikėtų 

iškelti per LiJOT pavasario asamblėją. 

 

mailto:info@zingsnis.lt
http://www.zingsnis.lt/


  
 

 
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ 

 
LJS „Žingsnis“ 

Žaliųjų ežerų g. 3-21, 
LT-08408, Vilnius 

Tel. nr. +37064897073 
El. paštas info@zingsnis.lt 

www.zingsnis.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
juridinių asmenų registre 

Kodas 191940738 

AB SEB bankas 70440 
LT17 7044 0600 0116 9321 

 

2. SVARSTYTA. NTAKK (Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos) Visuotinio 

suvažiavimo dokumentų tvirtinimas. 

REZULTATAS. Peržiūrėti per Visuotinį suvažiavimą svarstytini dokumentai, iškeltos pastabos, 

kurias pirmininkas Eimantas Butkus turi perduoti NTAKK. Gavus atsakymus į pastabas 

ir kandidatų dokumentus bus galutinai nuspręsta, kuriuos dokumentus tvirtinti. 

 

3. SVARSTYTA. Naujų skyrių steigimo eiliškumas ir laikas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Naują skyrių įsteigti vasaros pradžioje, o po jo steigimo įvertinti 

poreikį ir turimą pasiūlą steigti daugiau skyrių šiais metais. 

 

4. SVARSTYTA. Ketvirtinio susirinkimo planavimas. 

REZULTATAS. Trumpai apžvelgti pagrindiniai darbai, kurie buvo atlikti per pirmąjį metų 

ketvirtį. Sutarta detalų ketvirčio įvertinimą ir kito ketvirčio planavimą organizuoti 

paskutinį kovo mėnesio savaitgalį. Aptarimas bus paviešintas visiems organizacijos 

nariams. 

 

5. SVARSTYTA. Naujų administracijos narių atrankos tvarka. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Naujokų atrankos į administraciją anketą atidaryti balandžio 1 

d., o administracijos mokymus, kurie yra privalomi naujokams, rengti balandžio 27-28 

dienomis. 

 

6. SVARSTYTA. Atstovų į LiJOT pavasario asamblėją išrinkimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Į LiJOT pavasario asamblėją, kuri vyks balandžio 27-28 

dienomis, deleguoti pirmininką Eimantą Butkų. 

 

7. SVARSTYTA. VVSSF (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo)  projekto 

rašymas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Įvertinus dabartinį Valdybos ir administracijos užimtumą, šiais 

metais neteikti projekto paraiškos šiam fondui. 
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Posėdžio pirmininkas 

 

 

Posėdžio sekretorius 

Eimantas Butkus 

 

 

Eimantas Butkus 
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