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Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 22 d. 

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus. 

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus. 

Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Eimantas Butkus, Gediminas Verseckas. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Revizijos komisijos pusmečio apžvalgos peržiūra 

2. Žingsnio karantino tęsimas/nutraukimas 

3. Diskusija dėl Žingsnio alumni narių įsitraukimo į veiklų organizavimą 

4. Kandidatų į LiJOT valdybą aptarimas 

 

1. SVARSTYTA. Revizijos komisijos pusmečio apžvalgos peržiūra. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo revizijos komisijos 2019 m. II pusmečio apžvalgą ir 

susitarė dėl veiksmų, kurie padės įgyvendinti pasiūlytas rekomendacijas. Apžvalgą galima rasti 

prie protokolo priedų. Pagrindiniai sutarti veiksmai kiekvienai apžvalgoje nagrinėjamai sričiai: 

• Buhalterija. Birželio mėnesį sudaryti administracijos finansinį planą likusiai metų daliai; 

ieškoti rėmimo iš privataus sektoriaus vasaros renginių organizavimui. 

• Administracija. Į Slack bendravimo platformą perkelti mažesnes nacionalines grupes ir 

ieškoti bendros nacionalinės platformos galimybių; administracijoje sukurti įrankius 

grįžtamajam ryšiui ir motyvacijos kėlimui. 

• Strategijos vykdymas. Kiekvieną mėnesį prie valdybos protokolo pridėti planuojamus 

valdybos darbus tą mėnesį; išsirinkti pagrindinius veiklų plano tikslus, kurie privalo būti 

įvykdyti per 2020 metus; ateityje ruošiant veiklų planus kartu sukurti visų veiklų 

grafikus, kurie būtų susieti su finansiniu planu. 
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2. SVARSTYTA. Žingsnio karantino tęsimas/nutraukimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas vasaros 

renginiams ir vaikų vasaros stovykloms. Remiantis šiomis rekomendacijomis buvo įvertintos 

galimybės organizuoti tradicinius nacionalinius renginius. Vis dėlto, nuspręsta detalius planus 

priimti per kitą valdybos posėdį, kuris vyks birželio pradžioje, nes tuomet bus turima daugiau 

reikalingos informacijos (iš atsakingų institucijų, Žingsnio narių, administracijos, kitų 

organizacijų). Per kitą posėdį bus nuspręstos sąlygos skyrių susirinkimų, mokymų, stovyklų ir kitų 

renginių organizavimui vasaros metu. 

 

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

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Šį klausimą detaliai nagrinėti kituose posėdžiuose. Šis 

klausimas įtraukia Žingsnio alumni narių vaidmenį, Žingsnio asocijuotų narių vaidmenį ir bendrą 

visos organizacijos kultūrą bei požiūrį į išorinį įvaizdį bei prieinamumą. Todėl šis klausimas 

reikalauja ilgalaikio strategiško požiūrio ir gilesnių diskusijų, įtraukiant skyrių koordinatorius ir 

Žingsnio narius. 

 

4. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT valdybą aptarimas. 

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

posėdžio laiko kokybiškam kandidatų pateiktų dokumentų nagrinėjimui. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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LJS „Žingsnis“ Revizijos komisijos apžvalga ir rekomendacijos 
2019 m. antroji pusė (dokumentas paruoštas 2020 m. balandžio mėn. 27 d.) 

 
 

Apžvalga ir rekomendacijos paruoštos Revizijos komisijos iniciatyva, siekiant įvertinti 
organizacijos veiklas ir struktūras, pažymėti organizacijos pastarojo pusmečio situaciją bei 
pateikti valdybai rekomendacinio pobūdžio įžvalgas organizacijos veiklos kokybės stiprinimui. 
Apžvalga ir rekomendacijos suskirstytos į 3 dalis: buhalterija, administracija ir strategijos 
vykdymas.  
 

 
Buhalterija 

 
 

Organizacija neturi patvirtinto finansinio plano (pagal pirmininko reglamentą 2.3.6 
punktą, teikiamas pirmininko valdybai patvirtinti), pagal kurį būtų galima vertinti planines ir 
faktines išlaidas. Pajamos ir išlaidos išlieka chaotiškos, planuojamos tik įgyvendinamų projektų 
rėmuose, pagal konkretaus projekto reikalavimus. Išlaidų ir pajamų apskaita išlieka prižiūrima 
ilgametės asociacijos buhalterės. Papildomai pirmininko ir administracijos jėgomis yra toliau 
sėkmingai vedama „neformali“ apskaita, kurioje nurodomos išlaidos, jų paskirtis ir finansavimo 
šaltiniai bei kita susijusi informacija. Tai suteikia skaidrumo (prieinama visos administracijos) ir 
aiškumo, kadangi išlaidos yra skirstomos į sritis ir renginius, vedama skyrių pajamų ir išlaidų 
apskaita.  

Išlaidų neatitinkančių įstatų numatytas veiklas neaptikta. Atkreiptinas dėmesys į 
išaugusias išlaidas (beveik dvigubai, lyginant su I pusmečiu) bei mažėjusias įplaukas, 
analizuojant išlaidas matyti, jog tai atsitiko dėl didžiųjų metų renginių, kurie pagal tradicijas 
organizuojame antroje metų pusėje - Nacionalinė stovykla, Konferencija, Visuotinis 
suvažiavimas, skyrių stovyklos, o dalis pajamų šioms veikloms organizuoti gautos pirmoje metų 
pusėje.  

 
 

 
Buhalterijos suvestinė: 

Kriterijus 2019m. I pusmetis 2019m. II pusmetis 

Įplaukos 17 578 € 15 416 € 

Išlaidos 10 355 € 18 371 € 

Sritys kurioms išleidžiama daugiausiai Maitinimas - 5 695 € 
Transportas - 1 535 € 
Atributika - 1 105 € 

Maitinimas - 8939 € 
Apgyvendinimas - 4553 € 
Maisto prekes - 1099 € 

Skyrių saugomas pinigų likutis (suma) - (neskaiciuota) 9 306 € 

Organizacijos (atmetus skyrius) likutis - (neskaiciuota) 2 523 € 

Darbuotojų skaičius 1 1 

 
 
 



Rekomenduojama: 
1. Sudaryti finansinį planą ir jį pateikti tvirtinti valdybos posėdžiui. 
2. Stiprinti organizacijos finansinę nepriklausomybę nuo projektinių lėšų, ieškoti alternatyvių 

finansavimo/paramos šaltinių. 
3. Tęsti organizacijos buhalterinę apskaitą vedamą internetinėje erdvėje ir 2020 m. 

 
 
 

Administracija 
 
 

Administracijos sudėtis per 2019 m. antrąjį metų ketvirtį atsinaujino, administracija paliko 
keletas narių, tačiau vietoje jų administracija pasipildė naujokais ir antrą pusmetį baigė didesnės 
sudėties. Vertinant visų metų rezultatą - administracijos žmonių kiekis padvigubėjo.  

Administracijos nariams nesant viename regione - komunikacijos palengvinimui buvo 
pradėtas naudoti Slack, kuris antrąjį ketvirtį pasiteisino, matomas kur kas didesnis aktyvumas ir 
komunikacijos sklaida tarp administracijos. Slack’as leidžia greičiau gauti atsakymus apie 
vykdomas veiklas ar dalyvavima įvykiuose, kas anksčiau buvo žymiai sudėtingiau. 

Bendraujant su administracijos nariais susidaro įspūdis, kad darbų pasiskirstymas tarp 
narių ir pagalba vienas pagerėjo, tačiau naujieji administracijos nariai nebuvo tiek įtraukti į 
bendrą administracijos veiklą kiek senieji nariai, jaučiasi dar šiek tiek nedrąsiai (kas pradžioje 
visiškai normalu), nors ir gauna visa reikiamą pagalbą iš senbuvių. Administracijoje pastebimas 
pagrindinis žmonių branduolys kuris pasidalina pagrindinį darbų krūvį. Iš šio branduolio galima 
išgirsti užuomazgų apie aiškesnės motyvacinės sistemos trūkumą, iš naujesnių narių - 
pasitenkinimą ir paprasta padėka. 
 
 
 
Administracijos suvestinė: 

Kriterijus 2019m. I pusmetis 2019m. II pusmetis 

Narių skaičius laikotarpio pradžioje 10 17 

Narių skaičius laikotarpio pabaigoje 17  20 

Administracijos mokymų skaičius 1 2 

 
 
 
 

Rekomenduojama: 
1. Plėsti administracijos narių pagrindinį branduolį (žmones kurie atlieka daugiausiais 

svarbių darbų) į jį įtraukiant kelis naujokus.  . 
2. Tęsti atsiradusią tradiciją pažymėti asmenis prisiimančius ir išpildančius didžiausius 

lūkesčius. 
3. Aptarti galimybes plėsti Slack praktikas vykdant bendravimą su skyriais. 

 
 
 



4. Ieškoti daugiau būdų kaip padėkoti labiausiai atsiduodantiems administracijos nariams. 
 

 
Strategijos vykdymas 

 
Metinis planas buvo pradėtas ruošti, tačiau nebuvo užbaigtas ir patvirtintas. LJS           

„Žingsnio“ Revizijos komisijos paruoštose I pusmečio rekomendacijose, kurios 2019 m.          
rugpjūčio 28 d. buvo pristatytos LJS „Žingsnis“ Valdybai, teigta, jog remiantis LJS Žingsnio             
„Pirmininko reglamento“ 2.3.6. punktu, Pirmininkas „teikia Valdybai tvirtinti „Žingsnis“ veiklos          
planą ir biudžeto projektą“, tačiau remiantis LJS Žingsnio Valdybos protokolais Nr. 76 – 82,              
veiklos planas nebuvo teiktas tvirtinimui. Atlikus II pusmečio (liepos 1 d. – gruodžio 31 d.)               
apžvalgą, pastebėta, jog minėtas neatitikimas nebuvo ištaisytas. 2019 m. rugpjūčio 15 d.            
Valdybos posėdžio protokolo (Nr. 83) yra įrašyta, jog „Nukelti veiklos planų sudarymą į rudens              
sezoną“ (2 klausimo svarstymas). Vis dėlto remiantis LJS Žingsnio Valdybos protokolais Nr. 84             
– 87 veiklos planas nebuvo teiktas tvirtinimui. 

Dėl metinio veiklos plano nebuvimo sunku vertinti, kiek Valdybos planuojama ir           
Administracijos vykdoma veikla yra tikslinga ir siejasi su ilgalaike organizacijos strategija.           
Daroma prielaida, jog organizacijos veiklai trūksta ilgalaikės vizijos, veikla planuojama          
nesistemingai. 

Nėra aišku: a) kas ir kaip prižiūri metinio plano punktų įgyvendinimą, metų laikotarpiu; b)              
iki kada yra numatytas atskirų veiklų įgyvendinimas; 

 Rekomenduojama: 

1.  Veiklos planą ruošti remiantis organizacijos Strategija; 
2. Naujos sudėties Valdybai parruošti organizacijos metinį planą ir jį patvirtinti artimiausio            

Valdybos posėdžio metu; 
3. Prie metiniame plane nurodytų veiklų, nurodyti už veiklą atsakingą konkretų asmenį            

bei veiklos atlikimo laikotarpį (mažiausiai ketvirčio tikslumu); 
4.  Prie metiniame plane nurodytų veiklų, nurodyti veiklai skiriamą biudžetą; 
5.  Paruoštą ir patvirtintą veiklos planą viešinti organizacijos tinklalapyje; 
6.  Į veiklos planą įtraukti organizacijos strategijos punktus. 

 
 
 
 
 
Apžvalga ir rekomendacijos paruoštos Tado Vadvilavičiaus, Lauryno Ginkaus ir Ryčio Trojano. 

 
 
 


