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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-11-13 Nr. 86 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 13 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Gediminas Verseckas. 

Dalyviai: Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Edvinas Danyla, Laura Kuchanauskaitė, Gediminas 

Verseckas, Simonas Vigelas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Administracijos atrankos tvarka ir planuojami pokyčiai administracijoje 

2. Visuotinio suvažiavimo datos ir klausimų planavimas 

3. Palangos skyriaus steigimas 

4. Jurbarko skyriaus uždarymas 

5. Širvintų skyriaus uždarymas 

6. Galimų kandidatų į Žingsnio valdybą aptarimas ir jų paruošimas 

7. Žingsnio vertybių supratimas organizacijoje 

8. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) valdybos narių ir LiJOT kontrolės 

komisijos narių dalyvavimas LiJOT asamblėjose su balso teise. 

 

 

1. SVARSTYTA. Administracijos atrankos tvarka ir planuojami pokyčiai administracijoje. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Administracijos atranką vykdyti tokia tvarka: 

• Nuo lapkričio 16 d. iki lapkričio 29 d. vykdyti registraciją į administracijos atranką. 

Registracijos anketa - https://forms.gle/ArHCRPvscSD5DG5XA. 

• Gruodžio 3 d. susisiekti su užsiregistravusiais į atranką ir susitarti dėl motyvacinio 

skambučio laiko. 

• Nuo gruodžio 6 d. iki gruodžio 13 d. vykdyti motyvacinius skambučius su kandidatais. 
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• Gruodžio 16 d. pakviesti patekusius į administraciją į mokymus, kurie vyks gruodžio 20-

22 dienomis. 

• Administracijos mokymuose planuojama labiausiai orientuotis į supažindinimą su 

administracijos darbo modeliu, nacionaline Žingsnio situacija bei sukurti stiprų komandinį 

ryšį. 

Pirmininkas Eimantas Butkus pristatė planuojamą atnaujintą administracijos darbo modelį. 

 

2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo datos ir klausimų planavimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Visuotinio suvažiavimo datą išrinkti balsavimu kartu su skyrių 

koordinatoriais paprasta balsų dauguma. Daugiausiai balsų surinkusi data – 2020 m. vasario 8 d. 

Visuotiniame suvažiavime bus svarstomi šie klausimai: metinės veiklos ataskaitos ir finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimas, valdybos rinkimai, etikos komisijos rinkimai, metų geriausių 

nominacijų rinkimai, įstatų projekto svarstymas, pavadinimo keitimo svarstymas, reglamentų 

tvirtinimas. 

 

3. SVARSTYTA. Palangos skyriaus steigimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Remiantis Įstatų 5.2. punktu bei Skyriaus reglamento 5.1. punktu 

įsteigti Palangos skyrių, kuris savo veiklą pradės nuo 2019 m. lapkričio 24 d. 

 

4. SVARSTYTA. Jurbarko skyriaus uždarymas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Remiantis Įstatų 5.2. punktu bei Skyriaus reglamento 5.2. punktu 

uždaryti Jurbarko skyrių. Jurbarko skyrius yra uždaromas, nes jame nebėra nei vieno nario. 

 

5. SVARSTYTA. Širvintų skyriaus uždarymas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Remiantis Įstatų 5.2. punktu bei Skyriaus reglamento 5.2. punktu 

uždaryti Širvintų skyrių. Širvintų skyrius yra uždaromas, nes nedalyvavo nacionaliniuose 

renginiuose ir nerengė jokių veiklų dvejus metus iš eilės. 

 

6. SVARSTYTA. Galimų kandidatų į Žingsnio valdybą aptarimas ir jų paruošimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Iki 2019 metų pabaigos surengti susitikimą su planuojančiais 

kandidatuoti į valdybą. Susitikimo metu pasidalinti patirtimi, patarimais ir atsakyti į kylančius 

klausimus. 
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7. SVARSTYTA. Žingsnio vertybių supratimas organizacijoje. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Valdyba patvirtina, jog bet kokia psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo situacija yra netoleruotina Žingsnyje ir turėtų būti svarstoma etikos komisijoje. Kartu su 

etikos komisija bei nariais bus ruošiamas Žingsnio etikos kodeksas, kuriame bus aprašytos įvairios 

vartojimo ar Žingsnio įvaizdžiui kenkiančios situacijos. Etikos komisija narių pranešimus vertins 

remdamasi šiuo etikos kodeksu. 

 

8. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) valdybos narių ir 

LiJOT kontrolės komisijos narių dalyvavimas LiJOT asamblėjose su balso teise. 

NUTARTA (3 Už, 1 Prieš, 2 Susilaiko). Tolimesnėse diskusijose LiJOT susitikimuose palaikyti 

galimybę LiJOT valdybos nariams ir LiJOT kontrolės komisijos nariams dalyvaut LiJOT 

asamblėjose su balso teise. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

 

Posėdžio sekretorius Gediminas Verseckas 
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