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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2019-12-28 Nr. 87 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 28 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus. 

Dalyviai: Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Laura Kuchanauskaitė, Gediminas Verseckas, Simonas 

Vigelas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Reikalingų valdybos susitikimų planavimas 

2. Visuotinio suvažiavimo apytikslės darbotvarkės koregavimas ir tvirtinimas 

3. Vyresniųjų koordinatorių rolės samprata ir kylančių problemų sprendimas 

4. Skyrių veiklos pobūdžio pagal gyvenvietės dydį skirtumų analizė 

5. Valdybos narių projektų intensyvumo nustatymas 

 

1. SVARSTYTA. Reikalingų valdybos susitikimų planavimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Pasiruošiant prieš Visuotinį suvažiavimą, kuris vyks vasario 8 

d., ir valdybos rinkimus, rengti šiuos susitikimus: 

• Susitikimą su kandidatais į valdybą. Susirinkimas skirtas supažindinti kandidatus su 

valdybos darbu ir padėti jiems kokybiškiau pasiruošti kandidatūrai. 

• 2019 metų apžvalgą „Žingsniuojam #4“. Valdybos ketvirčio ir metų apžvalga vyks sausio 

antrąją savaitę, o apžvalgos įrašu bus pasidalinta su visais žingsniečiais. Visi Žingsnio 

nariai gali užduoti klausimus iš anksto, kad valdyba į juos atsakytų apžvalgos metu. 

• Internetinę konferenciją. Gyvai transliuojama konferencija, skirta visiems susipažinti su 

kandidatais į valdybą bei įsiglinti į Visuotinio suvažiavimo klausimus, vyks sausio 25 d. 

• Kitų metų planavimo susitikimą. Valdybos ir kandidatų į valdybą susitikimas skirtas 

sukurti kitų metų veiklų planą, kuris bus pristatytas per Visuotinį suvažiavimą. 
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2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo apytikslės darbotvarkės koregavimas ir tvirtinimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Prie valdybos posėdžio Nr. 86 protokolo 2 klausime paminėtų 

Visuotinio suvažiavimo klausimų įtraukti Etikos komisijos ir Revizijos komisijos metines veiklos 

ataskaitas, kurių metu komisijos pristatytų per 2019 metus nuveiktus darbus. Detali Visuotinio 

suvažiavimo darbotvarkė bus atsiųsta iki sausio 29 d. 

 

3. SVARSTYTA. Vyresniųjų koordinatorių rolės samprata ir kylančių problemų sprendimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Individualiai nagrinėti skyriuose iškylančias problemas, 

susijusias su vyresniais koordinatoriais, pavyzdžiui, neaktyvūs vyr. koordinatoriai, pilnamečių 

skyriaus narių trūkumas, nebendradarbiaujantys paskirti vyr. koordinatoriai. Nagrinėjant situaciją 

atsižvelgti į skyriaus aplinkybes ir galimus sprendimo variantus. Bet kokiu atveju skatinama turėti 

2 veiksnius koordinuojančius asmenis (t. y. išimtiniais atvejais turėti papildomą jaunesnįjį 

koordinatorių) kiekviename skyriuje. Šis klausimas bus toliau nagrinėjamas konferencijų, 

koordinatorių skambučių ir mokymų metu. 

 

4. SVARSTYTA. Skyrių veiklos pobūdžio pagal gyvenvietės dydį skirtumų analizė. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Keliant lūkesčius ir tikslus skyriams, atsižvelgti į jų gyvenvietės 

aplinkybes ir galimybes. Bet kokiu atveju skatinti užsiimti papildomomis veiklomis, organizuoti 

skirtingus renginius ir pateikti galimų veiklų pavyzdžių. Jeigu nedomina renginių organizavimas, 

suteikti pasiūlymų papildomoms veikloms ir skyriaus tobulėjimui. Ateityje steigiant skyrius labiau 

fokusuotis į miestus, bet taip pat atsižvelgti į susiformavusios komandos pajėgumą. Šis klausimas 

bus toliau nagrinėjamas konferencijų, koordinatorių skambučių ir mokymų metu. 

 

5. SVARSTYTA. Valdybos narių projektų intensyvumo nustatymas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Naujai išrinktai valdybai kelti didesnius lūkesčius ir įpareigoti 

aktyviai vykdyti asmeninius projektus arba tikslingai kelti kompetencijas geresniam pareigų 

atlikimui. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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