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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2020-02-17 Nr. 88 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 17 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus. 

Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Evaldas Grigelionis, Gediminas 

Verseckas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Įžanga į darbą valdyboje 

2. Valdybos veiklos principai ir nusistovėjusios tvarkos 

3. Naujosios valdybos taisyklės ir darbo būdai 

4. Metinio veiklos plano kūrimas 

5. Naujų skyrių steigimo tvarka 

6. Valdybos lūkesčiai etikos komisijai ir bendradarbiavimas su ja 

 

1. SVARSTYTA. Įžanga į darbą valdyboje. 

REZULTATAS. Pirmininkas Eimantas Butkus pristatė darbo valdyboje pagrindus naujiems 

valdybos nariams Deividui Bartkui ir Evaldui Grigelioniui. Visi valdybos nariai susitarė, jog iki 

kovo mėnesio pabaigos pasirašys laišką sau, kurį atgaus kadencijos pabaigoje kaip atminimo 

dovaną. 

 

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos principai ir nusistovėjusios tvarkos. 

REZULTATAS. Pirmininkas Eimantas Butkus ir seni valdybos nariai Lina Baužytė bei 

Gediminas Verseckas pristatė naujiems valdybos nariams valdybos diskusijų internete ir posėdžių 

metu tvarką, susitarimus dėl reikalingų žinių atnaujinimo ar įgavimo, santykius su aktualiomis 
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organizacijomis ir institucijomis, valdybos narių asmeninių projektų vykdymo taisykles ir tvarką, 

namų darbus naujiems valdybos nariams. 

 

3. SVARSTYTA. Naujosios valdybos taisyklės ir darbo būdai. 

REZULTATAS. Valdybos nariai susitarė dėl bendrai suprantamos valdybos paskirties ir 

valdybos nario vaidmens Žingsnyje. Taip pat valdybos nariai išsikėlė savo asmeninius tikslus 

valdyboje, pasidalino lūkesčiais vieni kitiems. 

Valdybos paskirtis Žingsnyje - kurti drąsią ir inovatyvią organizacijos strategiją, rūpintis jos 

įgyvendinimu ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad sukurta strategija būtų įgyvendinta. 

Valdybos narių vaidmuo Žingsnyje - suprasti Žingsnio ir jo skyrių situaciją bei veiklas, kokybiškai 

ir išsamiai atstovauti organizaciją, įvesti naujoves, priimti pagrįstus sprendimus ir atsakingai kurti 

Žingsnio ateitį. 

Valdybos narių tikslai: 

• Deividas Bartkus - stiprinti Žingsnio struktūrą ir teisinį pagrindą bei padaryti Žingsnio veiklą 

įvairiapusiškesne. 

• Lina Baužytė - puoselėti narių bendruomeniškumą ir stiprinti koordinatorių vaidmenį. 

• Eimantas Butkus - sukurti aplinką, kurioje žingsniečiai bendrautų, bendradarbiautų ir naudotųsi 

turimomis tobulėjimo galimybėmis. 

• Evaldas Grigelionis - pasirūpinti, kad Žingsnis ir jo veikla būtų pasiekiama didesnei žmonių 

auditorijai. 

• Gediminas Verseckas - stiprinti Žingsnio teisinį pagrindą ir užtikrinti Žingsnio finansinį 

savarankiškumą. 

 

4. SVARSTYTA. Metinio veiklos plano kūrimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Pratęsti metinio veiklos plano kūrimą gyvame susitikime vasario 

21 d. Sukūrus metinį veiklos planą, priimti jį artimiausiame valdybos posėdyje. 

 

5. SVARSTYTA. Naujų skyrių steigimo tvarka. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Perkelti šio klausimo svarstymą į artimiausią valdybos posėdį. 

 

6. SVARSTYTA. Valdybos lūkesčiai etikos komisijai ir bendradarbiavimas su ja. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Perkelti šio klausimo svarstymą į artimiausią valdybos posėdį. 
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Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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