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Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 15 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 rolė Žingsnyje 

2. Valdybos veiklos planas 

3. Visuotinių suvažiavimų rengimas 

4. Žingsnio lėšų optimizavimas 

5. Viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (LiJOT) dalininko teisių perleidimas Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai (SADM) 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos rolė Žingsnyje. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Pakoreguoti valdybos rolę – prie sprendimų priėmimo valdybos 

posėdžiuose ir pagalbos administracijai pridėti laisvę organizuoti savarankiškus projektus ir burti 

darbo grupes. Tokiu būdu valdybos nariai galės tobulinti organizaciją toje srityje, kur jaučia 

didžiausią poreikį ir patys labiausiai pasitiki savomis kompetencijomis. 
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2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos planas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Nukelti veiklos planų sudarymą į rudens sezoną, kai bus aiškus 

valdybos narių užimtumas iš kitų veiklų, o organizacijos skyriai sugrįš į savo įprastinį pajėgumą 

ir aktyvumą. Taip pat buvo peržiūrėti valdybos narių veiklos planai kandidatavimo metu ir įvertinti 

darbai, kurie jau buvo pasiekti. 

 

3. SVARSTYTA. Visuotinių suvažiavimų rengimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Artimiausią visuotinį suvažiavimą rengti kartu su konferencija 

spalio 11-13 dienomis. Spalio 11-12 dienomis vyks Žingsnio konferencija, kurioje dalyvaus po 2 

atstovus iš skyrių, administracija bei valdyba. Konferencijos metu bus dirbama darbo grupėse, 

sprendžiamos Žingsniui svarbios problemos. Spalio 13 dieną vyks visuotinis suvažiavimas, kurio 

metu bus priimti sprendimai ir dokumentai išnagrinėti konferencijoje. Rinkiminis-ataskaitinis 

visuotinis suvažiavimas bus rengiamas 2020 metų sausio pabaigoje. 

 

4. SVARSTYTA. Žingsnio lėšų optimizavimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Administracijos lėšas optimizuoti taip pat kaip buvo 

optimizuojamos skyrių lėšos. Taip pat supažindinti skyrius su Žingsnio lėšų valdymo procesu ir 

taisyklėmis pateikiant paaiškinamąjį dokumentą bei lankant skyrius. 

 

5. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) dalininko teisių perleidimas Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai (SADM). 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Palaikyti SADM sprendimą efektyvinti jaunimo politikos 

įgyvendinimą, sujungiant Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą ir Jaunimo reikalų 

departamentą į vieną jaunimo politiką įgyvendinančią biudžetinę įstaigą. Perleisti LiJOT turimas 

dalininko teises SADM. 
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