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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2020-06-03 Nr. 93 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2020 m. birželio 3 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 karantino sąlygų keitimas 

3. Administracijos mokymų ir atrankos planavimas 

4. Narystės sistemos pagrindų kūrimas 

5. Rekomendacijų kandidatams į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybą 

svarstymas 

6. Žingsnio nacionalinėse socialinių tinklų paskyrose minimų dienų išrinkimas 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

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

kilusius iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Nemaža dalis iškeltų gegužės tikslų 

nebuvo įvykdyti dėl valdybos narių netiksliai įvertinto asmeninio užimtumo bei išsikeltų darbų 

apimties. Taip pat valdyba suplanavo birželio mėnesio veiklas, sutarė dėl jų vykdymo planų ir 

siekiamų rezultatų, įvertino su veiklomis susijusias rizikas ir susitarė dėl šių rizikų valdymo 

veiksmų. Galiausiai, susitarė dėl papildomų užduočių, kurias reikia įvykdyti karantino metu.  

Valdybos suplanuotos birželio mėnesio veiklos yra pateiktos protokolo priede. 
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2. SVARSTYTA. Žingsnio karantino sąlygų keitimas. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Atnaujinti Žingsnio karantino sąlygas atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintas rekomendacijas ir apribojimus žmonių susibūrimams. Buvo 

priimti tokie pakeitimai: 

• Gyvi skyrių susirinkimai. Juos galima vykdyti nuo birželio pradžios, tačiau būtina 

užtikrinta visas reikalaujamas saugumo priemones. Geru oru siūloma susirinkimus vykdyti 

lauke, o prastu oru skatinama susirinkimus vykdyti nuotoliniu būdu arba neviešose 

patalpose. 

• Pažintiniai žygiai. Juos galima vykdyti nuo birželio pradžios be didelių apribojimų. Vis 

dėlto svarbu atkreipti dėmesį į nustatytus minimalaus atstumo apribojimus. 

• Vienos dienos skyrių lankymai. Jeigu įmanoma, lankymus ir toliau vykdyti nuotoliniu 

būdu. Jeigu yra poreikis, tuomet gyvus vienos dienos lankymus vykdyti nuo birželio 16 d. 

juos vykdant lauke arba patalpose, kurios yra neviešos ir kuriose įmanoma laikytis 

privalomų susibūrimų sąlygų. 

• Dviejų dienų mokymai (su nakvyne). Tokius mokymus organizuoti nuo liepos 1 d., jeigu 

neįmanoma jų organizuoti nuotoliniu būdu. Nakvynei mokymų metu turi būti užtikrintos 

saugumo sąlygos (minimalus atstumas, patalpų vėdinimas ir kiti reikalavimai). 

Mokymuose veiklos turi būti vykdomos vengiant dalyvių fizinio kontakto. 

• Sąskrydis. Renginį vykdyti kaip ir suplanuota – liepos 5-6 dienomis. Dalyvių skaičius yra 

ribojamas tik pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Skatinti visus dalyvius miegoti 

atskirose palapinėse, veiklas vykdyti vengiant fizinio kontakto ir ilgo buvimo didelėse 

grupėse. Taip pat skatinti visus dalyvius atvykti nuosavu transportu. 

• Mokymų vedėjų mokymai (TNT). Mokymus vykdyti kaip ir suplanuota – rugpjūčio 10-14 

dienomis. Mokymų metu užtikrinti Vyriausybės nustatytų reikalavimų laikymąsi ir suteikti 

reikiamas sąlygas nakvynei, o mokymų veiklas vykdyti vengiant dalyvių fizinio kontakto. 

• Nacionalinė Sniego gniūžtė. Stovyklą vykdyti rugpjūčio mėnesį. Stovyklos metu didžiąją 

dalį veiklų vykdyti mažosiose grupelėse, kuo įmanoma didesnę dalį veiklų vykdyti lauke 

bei užtikrinti reikiamas higienos sąlygas ir nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

 

3. SVARSTYTA. Administracijos mokymų ir atrankos planavimas. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Vasarą (liepos mėnesį) vykdyti administracijos mokymus 

dabartinei administracijai, o administracijos naujų narių atranką vykdyti rudens pradžioje. Toks 

sprendimas priimtas, nes vasaros veikloms administracijos sudėtis yra pakankama, o iki rudens 

būtų galima užtikrinti tvirtesnę administracijos struktūrą ir tinkamesnį naujų administracijos narių 

priėmimą. 

 

4. SVARSTYTA. Narystės sistemos pagrindų kūrimas. 

REZULTATAS. Valdyba apibrėžė Žingsnio alumni nario ir Žingsnio asocijuoto nario pareigas, 

teises ir tapimo būdus. Šiuos aprašymus toliau grynins valdybos narys Deividas Bartkus, 
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ruošdamas narystės reglamentą. Į šių aprašymų formavimą ir tvirtinimą taip pat bus įtraukta 

administracija, skyrių koordinatoriai ir visi Žingsnio nariai. 

 

5. SVARSTYTA. Rekomendacijų kandidatams į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 

valdybą svarstymas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo kandidatų į LiJOT valdybą pateiktus dokumentus ir susitarė 

dėl rekomendacijų rašymo. 

 

6. SVARSTYTA. Žingsnio nacionalinėse socialinių tinklų paskyrose minimų dienų išrinkimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo ir atnaujino Žingsnio nacionalinėse socialinių tinklų 

paskyrose minimų švenčių sąrašą, pašalindama nevertas minėti šventes bei pridėdama su Žingsnio 

tikslais ir vertybėmis susijusias minėtinas dienas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

 

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

Narystės reglamento sukūrimas.
Sukurtame reglamente būtų aprašytos skirtingos narystės
rūšys bei nario priėmimo, buvimo nariu ir pašalinimo eigos.

Rekomendacijų skyrių koordinatoriams dėl
narių motyvacijos palaikymo sukūrimas.
Sukurtose rekomendacijose būtų aprašytos gerosios
asmeninių pokalbių vykdymo praktikos ir motyvacinių
priemonių kūrimas skyriuose.

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.


