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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-09-16 Nr. 84 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 16 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 narių asmeninės veiklos sritys 

2. Nacionalinės konferencijos programos sudarymas 

3. Visuotinio suvažiavimo programos sudarymas 

4. Naujų skyrių steigimo procesas 

5. Revizijos komisijos 2019 m. I pusmečio apžvalgos įvertinimas ir tolimesnių veiksmų 

planavimas 

6. Kandidatų į LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) prezidentus įvertinimas 

7. III ketvirčio apžvalgos organizavimas 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos narių asmeninės veiklos sritys. 

REZULTATAS. Valdybos nariai išsikėlė asmenines prioritetines sritis, kuriose sugalvojo 

projektus, kuriuos vykdys artimiausiu metu. 

 

2. SVARSTYTA. Nacionalinės konferencijos programos sudarymas. 

REZULTATAS. Sudarytas Nacionalinės konferencijos programos juodraštis. Nacionalinėje 

konferencijoje bus nagrinėjamos šios temos: Žingsnio planai 2020 metais, nauji darbo metodai 
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Žingsnyje, prevencijos reikšmė organizacijoje, galimos naujos veiklos skyriuose, narių iškelti 

klausimai. 

 

3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo programos sudarymas. 

REZULTATAS. Sudarytas Visuotinio suvažiavimo programos juodraštis. Visuotiniame 

suvažiavime bus nagrinėjamos šios temos: reglamentų tvirtinimas, Etikos komisijos 

atstatydinimas, Etikos komisijos rinkimai, pozicijos tvirtinimas. 

 

4. SVARSTYTA. Naujų skyrių steigimo procesas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Skyriaus oficialų steigimą svarstyti artimiausiame valdybos 

posėdyje po mokymų organizavimo potencialiame skyriuje. Po steigimo įkurtas skyrius turi 

surengti stovyklą pagal „Sniego gniūžtės“ programą su Žingsnio administracijos pagalba. 

 

5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos 2019 m. I pusmečio apžvalgos įvertinimas ir tolimesnių 

veiksmų planavimas. 

REZULTATAS. Peržiūrėta Revizijos komisijos sudaryta organizacijos apžvalga ir susitarta dėl 

tolimesnių veiksmų, kurių reikia imtis, kad pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos. 

 

6. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) prezidentus 

įvertinimas. 

REZULTATAS. Peržiūrėtos ir palygintos abi kandidatūros. Sprendimas bus priimtas, kai 

kandidatai pateiks savo veiklos programas. 

 

7. SVARSTYTA. III ketvirčio apžvalgos organizavimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Transliuoti III ketvirčio apžvalgą gyvai spalio 18 d. 18:00 per 

Žingsnio Youtube paskyrą su privačia nuoroda nariams. Taip pat po transliacijos įkelti sutrumpintą 

vaizdo versiją į Žingsnio Youtube paskyrą bei įkelti sutrumpintą garso versiją į nariams tinkančią 

platformą. 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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