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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2020-03-18 Nr. 89 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 18 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus. 

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

Verseckas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Metinio veiklos plano tvirtinimas 

2. Valdybos posėdžių tvarkos tobulinimas 

3. Skubių sprendimų priėmimo krizinėse situacijose tvarka 

4. Žingsnio veiklos keitimas karantino metu 

5. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) projekto paraiškos 

rengimas 

6. Naujų skyrių steigimo tvarka 

7. Valdybos lūkesčiai etikos komisijai ir bendradarbiavimas su ja 

 

1. SVARSTYTA. Metinio veiklos plano tvirtinimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Metinio veiklos plano tvirtinimą perkelti į valdybos ketvirčio 

apžvalgą, kuri vyks kovo mėnesio pabaigoje. Metinis veiklos planas nebuvo patvirtintas, nes 

uždavinių formuluotėms trūksta konkretumo ir aiškiai apibrėžto siekiamo rezultato. Pirmininkas 

Eimantas Butkus patobulins uždavinių formuluotes iki valdybos ketvirčio apžvalgos. 

 

2. SVARSTYTA. Valdybos posėdžių tvarkos tobulinimas. 
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NUTARTA (VIENBALSIAI). Valdybos posėdžius reguliariai rengti kiekvieno mėnesio 

pradžioje. Į valdybos posėdžius papildomai įtraukti valdybos narių vykdomų projektų progreso 

peržiūrą, veiklos plano peržiūrą ir koregavimą, trumpą refleksiją apie administracijos ir valdybos 

darbo kokybę. 

Reguliariai kiekvieno ketvirčio paskutinį savaitgalį rengti valdybos ketvirčio apžvalgą. Šiose 

apžvalgose įvertinti per 3 mėnesius nuveiktus darbus visos organizacijos mastu, peržiūrėti ir 

pakoreguoti veiklos planą, pasidalinti atgaliniu ryšiu valdybos viduje. Taip pat valdybos ketvirčio 

apžvalgos metu visiems nariams nufilmuoti apžvalgą, kurioje būtų aptarti pagrindiniai praėjusio 

ketvirčio įvykiai ir pasidalinta artimiausiais planais bei tikslais. 

 

3. SVARSTYTA. Skubių sprendimų priėmimo krizinėse situacijose tvarka. 

REZULTATAS. Sukurta sprendimų priėmimo krizinėse situacijose tvarka, kuri užtikrintų, kad 

sprendimai būtų priimti per vieną parą, būtų įtraukti visi valdybos nariai bei būtų įvertinti įvairūs 

argumentai, kurie daro didelę įtaką sprendimui. Tokia sukurta tvarka padės ateityje tinkamai 

valdyti krizines situacijas (pavyzdžiui, karantino paskelbimas). 

 

4. SVARSTYTA. Žingsnio veiklos keitimas karantino metu. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Perkelti visas administracijos suplanuotas balandžio mėnesio 

veiklas į gegužės mėnesį. Raginti skyrius neorganizuoti jokių renginių anksčiau negu gegužės 1 d. 

Skatinti skyrius toliau rengti susirinkimus ir bendrauti per internetines platformas. Renginių ir 

veiklų organizavimą nukelti į dar tolimesnį laikotarpį, jeigu Lietuvos Respublikos vyriausybė 

priimtų sprendimą pratęsti ar sugriežtinti esamo karantino sąlygas. 

 

5. SVARSTYTA. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) projekto 

paraiškos rengimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Rašyti projekto paraišką pagal priemonę „2.1.2. Vaikų dienos 

režimo įpročių formavimas“, nes ši priemonė labiausiai atitinka dabartinį Žingsnio pajėgumą bei 

tikslus. Projektas, įvykdytas pagal šią priemonę, būtų puiki galimybė praplėsti organizacijos veiklą 

ir dirbti su naujomis jaunimo sveikatos temomis. 

 

6. SVARSTYTA. Naujų skyrių steigimo tvarka. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Renkantis tarp potencialių skyrių, kuriuos planuojama steigti, 

labiausiai atsižvelgti į regiono aktualumą (skyrius steigti apskrityse, kuriose yra mažiau skyrių) ir 

gyvenvietėje gyvenančio jaunimo skaičių (skyrius steigti gyvenvietėse, kuriose yra daugiau jaunų 

žmonių). 
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Taip pat renkantis kur steigti skyrius atsižvelgti į papildomus kriterijus: esamų gretimų Žingsnio 

skyrių, kurie galėtų padėti, skaičių, potencialių narių naujame skyriuje skaičių, santykį su 

gyvenvietėje esančių mokyklų administracijomis, potencialių vyresniųjų koordinatorių 

pasirinkimą. 

Valdybos narys Evaldas Grigelionis paruoš potencialių skyrių vertinimo instrukcijas, išgrynins 

skyrių steigimo tvarką, kurią turės patvirtinti valdyba. 

 

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

REZULTATAS. Sudarytas valdybos lūkesčių sąrašas etikos komisijai, kuris bus perduotas etikos 

komisijai artimiausio bendro posėdžio metu. Lūkesčiai yra sutelkti į informacijos apsikeitimo 

tvarką, bendrų veiklų vykdymą ir sprendimų priėmimo tvarką. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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