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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2020-04-07 Nr. 90 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 7 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus. 

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

Verseckas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas 

2. Žingsnio veikla karantino metu ir papildomos saugumo priemonės 

3. Mentorystės pagrindai ir darbas su administracijos komitetais 

4. Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) strategijos peržiūrėjimas 

5. Žingsnio 2020 m. veiklų plano tvirtinimas 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

REZULTATAS. Valdyba suplanavo balandžio mėnesio veiklas, sutarė dėl jų vykdymo planų ir 

siekiamų rezultatų. Valdybos suplanuotos balandžio mėnesio veiklos: 

• Veiklų kūrimas ir rūpinimasis administracija, reaguojant į karantino sąlygas 

• Įprastų veiklų perkėlimas į internetinę erdvę ir naujų veiklų kūrimas nariams, reaguojant 

į karantino sąlygas 

• Administracijos vidinių ryšių komiteto darbo tvarkos atnaujinimas 

• Naujo skyriaus steigimo plano kūrimas 

• Nacionalinių Žingsnio socialinių tinklų paskyrų populiarinimo strategijų kūrimas 

• Narių registravimo platformos (Žingsnio programėlės) kūrimas 

• Naujos Žingsnio strategijos kūrimas 
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• Mokymų vedėjų paruošimo ir mokymų rengimo bei mokymų vedėjų bendradarbiavimo 

tvarkos nustatymas 

 

2. SVARSTYTA. Žingsnio veikla karantino metu ir papildomos saugumo priemonės. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Organizuoti papildomą vidinį Žingsnio karantiną po Lietuvos 

mastu paskelbto karantino pabaigos. Vidinio Žingsnio karantino metu nariai negalės rengti 

renginių (stovyklų, mokymų, kitų viešų susibūrimų), o skyrių susirinkimus bus skatinami rengti 

nuotoliniu būdu, kad būtų sumažinta viruso pakartotinio išplitimo rizika. Vidinis Žingsnio 

karantinas vyks mėnesį po Lietuvos mastu paskelbto karantino pabaigos arba iki kol baigs galioti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti apribojimai rengti viešus renginius ir žmonių 

susibūrimus. Remiantis situacija, kuri buvo 2020-04-07 (šio posėdžio metu), Žingsnio vidinis 

karantinas vyktų nuo balandžio 27 d. iki gegužės 27 d. 

Valdyba ir administracija sieks sukurti kokybiškas ir įvairias veiklų alternatyvas nariams. Taip pat 

nariai ir skyriai skatinami kurti naujas iniciatyvas ir veiklas. 

 

3. SVARSTYTA. Mentorystės pagrindai ir darbas su administracijos komitetais. 

REZULTATAS. Pirmininkas Eimantas Butkus pasidalino patarimais su valdybos nariais dėl 

mentorystės ir lyderystės komandose, kadangi valdybos nariai su nauja darbo tvarka artimiau dirbs 

su darbo grupėmis ir administracijos komitetais. 

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) strategijos peržiūrėjimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo LiPSA strategiją ir pateikė pirmines pastabas bei pasiūlymus 

LiPSA prezidentei. Valdybos nariai Deividas Bartkus ir Gediminas Verseckas kartu su LiPSA 

prezidente detaliau peržiūrės LiPSA strategiją ir pateiks tolimesnius pasiūlymus bei patarimus. 

 

5. SVARSTYTA. Žingsnio 2020 m. veiklų plano tvirtinimas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Patvirtinti 2020 m. veiklų planą ir juo remti valdybos, 

administracijos ir bendrai viso Žingsnio veiklą 2020 m. Nariai su veiklų planu bus reguliariai 

supažindinami dalimis, skirtingais detalumo lygiais, kad būtų lengviau suprasti ir praktiškai 

pritaikyti veiklų planą. 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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