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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

 

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-05-26 Nr. 81 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 26 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. Valdybos pusmečio retrospektyva 

2. Valdybos susitarimai ir darbo kultūra 

3. Vasarą numatyti renginiai 

4. Darbo grupių situacija, prioritetai ir jų ateitis 

5. Vyresniųjų koordinatorių keitimo tvarka 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos pusmečio retrospektyva. 

REZULTATAS. Peržvelgta ir aptarta, kaip valdybai sekėsi dirbti per pusę metų savo veikimo. 

Buvo nagrinėti valdybos pusmečio pasiekimai ir kokybiškai vykdomos veiklos, trūkumai 

ir sunkumai bei iškelti nauji ar atnaujinti seni valdybos narių asmeniniai tikslai. Šis 

aptarimas padės valdybos darbą padaryti kokybiškesnį. 

 

2. SVARSTYTA. Valdybos susitarimai ir darbo kultūra. 

REZULTATAS. Remiantis valdybos retrospektyva, buvo suplanuotos priemonės, kaip būtų 

galima sumažinti ar pašalinti šiuo metu jaučiamus trūkumus valdybos darbe. Numatytos 

priemonės: 
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• lankstesnė valdybos klausimų nagrinėjimo tvarka; 

• paskirtas atsakingas žmogus (Gediminas Verseckas), kuris aktyviau bendradarbiaus su 

Etikos komisija; 

• nauja tikslų siekimo progreso sistema, kuri bus paruošta su administracijos pagalba; 

• nauja platforma sunkesnių klausimų sprendimui valdyboje. 

 

3. SVARSTYTA. Vasarą numatyti renginiai. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Nacionalinius Žingsnio vasaros renginius vykdyti žemiau 

įvardytomis datomis: 

 • Žingsnio sąskrydis – liepos 6-7 d.; 

• LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) organizacijų festivalis „Dalinkis vasara“ 

– liepos 19-21 d.; 

• Nacionalinė „Sniego gniūžtė“ – rugpjūčio 9-11 d. 

 

4. SVARSTYTA. Darbo grupių situacija, prioritetai ir jų ateitis. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Teikti prioritetą šioms šiuo metu aktyvioms administracijos darbo 

grupėms: narystės sistemos kūrimo, Žingsnio reglamentų atnaujinimo, Žingsnio logotipo 

keitimo, „Sniego gniūžčių“ organizavimo. 

  

5. SVARSTYTA. Vyresniųjų koordinatorių keitimo tvarka. 

REZULTATAS. Apmąstytos vyresniųjų koordinatorių pareigos ir keitimo tvarka po iškilusios 

diskusijos Visuotinio suvažiavimo darbo grupės metu. Tolimesnis šio klausimo 

nagrinėjimas perduotas Žingsnio reglamentų atnaujinimo darbo grupei. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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