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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2020-05-07 Nr. 91 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 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. Etikos komisijos reglamento pagrindų sudarymas 

3. Revizijos komisijos pusmečio apžvalgos peržiūra 

4. Valdybos bendradarbiavimas su etikos komisija 

5. Diskusija dėl Žingsnio alumni narių įsitraukimo į veiklų organizavimą 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo balandžio mėnesio veiklas, pasiektus rezultatus ir aptarė 

kilusius iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Taip pat suplanavo gegužės mėnesio 

veiklas, sutarė dėl jų vykdymo planų ir siekiamų rezultatų, įvertino su veiklomis susijusias 

rizikas ir sutarė dėl šių rizikų valdymo veiksmų. Galiausiai, susitarė dėl papildomų užduočių, 

kurias reikia įvykdyti karantino metu. Valdybos suplanuotos gegužės mėnesio veiklos yra 

protokolo priede. 

 

2. SVARSTYTA. Etikos komisijos reglamento pagrindų sudarymas. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Etikos komisijos reglamentą kurti papildomai pasitariant su 

skyrių koordinatoriais ir Žingsnio nariais. Pastebėta, kad norint apibrėžti etikos komisijos veikimo 
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taisykles kyla labai daug klausimų dėl kurių kyla diskusijos ir išryškėja skirtingi požiūriai. 

Sudarant etikos komisijos reglamentą būtinai reikia atsižvelgti į šiuos aspektus: 

• Kaip sukurti stiprų narių pasitikėjimą etikos komisija? 

• Kaip išvengti etikos komisijos mistifikacijos ir „baudėjų“ vaidmens? 

• Kaip užtikrinti visišką narių anonimiškumą, kai jie kreipiasi į etikos komisiją? 

• Kaip užtikrinti, kad netinkamai pasielgę nariai suprastų savo veiksmų padarinius ir 

racionaliai priimtų etikos komisijos rekomendacijas? 

• Kaip sukurti veiksmingas nariams padedančias priemones vietoje baudžiančių ir 

apribojančių? 

 

3. SVARSTYTA. Revizijos komisijos pusmečio apžvalgos peržiūra. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį, nes neužteko 

posėdžio laiko kokybiškam apžvalgos nagrinėjimui. 

 

4. SVARSTYTA. Valdybos bendradarbiavimas su etikos komisija. 

NUSPRĘSTA (4 – UŽ, 1 – PRIEŠ). Susitarti su etikos komisija, kad ji savo ruošiamas 

rekomendacijas šalinti ar sankcionuoti narius iš pradžių atsiųstų aptarimui su valdyba. Išankstinis 

susitarimas padėtų įvertinti situaciją iš skirtingų požiūrio kampų ir pasidalinti valdybos turima 

patirtimi ir žiniomis su etikos komisija. Šią praktiką taikyti iki kol bus patvirtintas etikos komisijos 

reglamentas. 

 

5. SVARSTYTA. Diskusija dėl Žingsnio alumni narių įsitraukimo į veiklų organizavimą. 

NUTARTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį, nes neužteko posėdžio 

laiko kokybiškam šios temos nagrinėjimui. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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ŽINGSNIO 2020 M.
05 MĖN. VEIKLOS

Administracijos vidinių ryšių komiteto darbo
tvarkos atnaujinimas.
Sukurtoje tvarkoje būtų nurodytas reguliarus bendravimas
su koordinatoriais, asmeninio ryšio kūrimas, nuolatinis
skyriaus stebėjimas ir pagalba.

Naujo skyriaus stegimo plano kūrimas.
Sukurtame plane būtų aprašytas kontakto užmezgimas,
Žingsnio pristatymas, skyriaus formavimas, skyriaus
mokymas ir steigimas. Taip pat aprašyta steigiamo skyriaus
pasirinkimo tvarka.

Nacionalinių Žingsnio socialinių tinklų paskyrų
populiarinimo strategijų kūrimas.
Facebooko ir Instagramo paskyroms sukurtose strategijose
būtų aprašytos įrašų temos ir dažnumas bei apibūdinti ir
suplanuoti viešinimo projektai, sekėjų pritraukimo būdai.

Etikos komisijos reglamento sukūrimas.
Sukurtame reglamente būtų nustatytos Etikos komisijos
teisės, pareigos ir atsakomybės, pažeidimų svarstymas.

Narių registravimo platformos (Žingsnio
programėlės) kūrimas.
Sukurtoje automatinėje platformoje būtų galima įregistruoti
naujus narius, išregistruoti išėjusius narius bei valdyti narių
sąrašus. Taip pat būtų suteikiamas visų narių matomumas ir
tikslų siekimo priemonės.

Naujos Žingsnio strategijos kūrimas.
Sukurtoje strategijoje būtų suformuoti ambicingi ir aiškūs
tikslai, kurie būtų sukurti atsižvelgiant į narių siūlymus ir
realias organizacijos galimybes.

Mokymų vedėjų paruošimo ir mokymų rengimo
bei mokymų vedėjų bendradarbiavimo tvarkos
nustatymas.
Nustatytoje tvarkoje būtų aprašyta kokybiškų mokymų
mokymų vedėjų bendradarbiavimo platforma. Taip pat būtų
sudaryta mokymų vedėjų mokymų (TNT) programa ir
surengti tokie mokymai.

Įstatų atnaujinimas.
Atnaujintuose įstatuose būtų paminėti visi šiuo metu
veikiantys ir ateityje reikalingi reglamentai, organų veikimo
tvarka atitiktų realybę, pavadinimas būtų pakeistas į LJS
„Žingsnis“, ištaisytos kitos teisinės klaidos.


