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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

 

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-06-26 Nr. 82 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. birželio 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 ketvirčio ataskaitos ruošimas 

2. Regioninių mokymų organizavimo tvarka 

3. Naujų skyrių steigimo planas 

4. Žingsnio konsultacijos dėl kitų organizacijų stovyklų 

5. Nacionalinės Sniego gniūžtės vadovų komandos atrankos tvarka 

6. Prioritetinės Žingsnio sąskrydžio dalyvių grupės 

7. Administracijos įvertinimas iš visų narių požiūrio. 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos ketvirčio ataskaitos ruošimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Valdybos ketvirčio ataskaitą vėl ruošti vaizdo įrašo formatu. 

Ketvirčio ataskaitoje papasakoti apie per ketvirtį nuveiktus darbus pagal strategines kryptis, kito 

ketvirčio pagrindinius planus, šio ketvirčio sėkmes ir nesėkmes bei atsakyti į narių iškeltus 

klausimus. 

 

2. SVARSTYTA. Regioninių mokymų organizavimo tvarka. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Už regioninių mokymų organizavimą atsakingais paskirti 

administracijos vidinių ryšių komitetą. Taip pat regioną mokymams parinkti pagal mažesnį 
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regiono skyrių narių užimtumą išrinktą datą. Taip pat pradėti komunikaciją ir dalyvių rinkimą 

anksčiau, kad regioniniai mokymai įvyktų sklandžiau ir kokybiškiau. 

 

3. SVARSTYTA. Naujų skyrių steigimo planas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Vasaros metu rengti mokymus potencialiems skyriams ir padėti 

jiems formuoti savo komandą, tuomet rudens metu kartu surengti stovyklą ir įsteigti skyrių. Jeigu 

potencialūs skyriai vasaros metu būtų užsiėmę, jų steigimą perkelti į metų pabaigą. 

 

4. SVARSTYTA. Žingsnio konsultacijos dėl kitų organizacijų stovyklų. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Padėti organizacijoms, kurios paprašė Žingsnio pagalbos dėl jų 

vasaros stovyklų organizavimo. Su šiomis organizacijomis (Lietuvos medicinos studentų 

asociacija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Studentų atstovybė) bendraus administracija. 

 

5. SVARSTYTA. Nacionalinės Sniego gniūžtės vadovų komandos atrankos tvarka. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Nacionalinės Sniego gniūžtės vadovų komandą sudaryti valdybos 

sprendimu, anonimiškai vertinant kiekvieno kandidato atsakymus. Vadovų komandą sudaryti iki 

liepos 8 dienos. 

 

6. SVARSTYTA. Prioritetinės Žingsnio sąskrydžio dalyvių grupės. 

NUTARTA (5 – UŽ, 1 – SUSILAIKĖ, 0 – PRIEŠ). Sąskrydį fokusuoti į esamus organizacijos 

narius, bet leisti dalyvauti ir buvusiems nariams bei jaunuoliams iš ateities potencialių skyrių. 

 

7. SVARSTYTA. Administracijos įvertinimas iš visų narių požiūrio. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Sukurti Žingsnio administracijos darbo ir komunikacijos 

įvertinimo anketą, kad būtų surinktas visų narių požiūris į esamą situaciją. Tuomet pasiremti 

seniau surinkta statistika bei atgaliniu ryšiu ir patobulinti dabartinę administracijos komunikacijos 

strategiją pagal narių poreikius. 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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