
 
 

 
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ 

LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 
2020-07-07 Nr. 94 

Vilnius 

 
Posėdis įvyko 2020 m. liepos 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. Narystės formų aprašymų peržiūrėjimas 
3. Bendradarbiavimas su naktiniu Vilniaus aviliu 
4. Valdybos paskirtis Žingsnyje, valdybos narių rolė ir tikslai 
5. Etikos komisijos reglamento peržiūrėjimas 
6. Sprendimai dėl 49-osios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo birželio mėnesio veiklas, pasiektus rezultatus ir aptarė          
kilusius iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Taip pat valdyba suplanavo liepos            
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 liepos mėnesį.  

 

2. SVARSTYTA. Narystės formų aprašymų peržiūrėjimas. 
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REZULTATAS. Peržiūrėti siūlomi skirtingų narystės formų aprašymai, kurie bus įtraukti į           
Žingsnio narystės reglamentą. Iškelti tobulintini ir diskutuotini punktai, kurie bus toliau           
gryninami ir peržiūrimi su administracijos nariais, skyrių koordinatoriais bei nariais. 

 

3. SVARSTYTA. Bendradarbiavimas su naktiniu Vilniaus aviliu. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Bendradarbiauti su naktiniu Vilniaus aviliu ir ieškoti geriausių          
bendradarbiavimo sričių. Į diskusijas dėl bendradarbiavimo formų įtraukti Vilniaus skyriaus          
atstovus. 

 

4. SVARSTYTA. Valdybos paskirtis Žingsnyje, valdybos narių rolė ir tikslai. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį. 

 

5. SVARSTYTA. Etikos komisijos reglamento peržiūrėjimas. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį. 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimai dėl 49-osios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Remiantis Žingsnio veiklos dokumentais ir seniau        
patvirtintais valdybos sprendimais, priimti šiuos sprendimus 49-ojoje Lietuvos jaunimo         
organizacijų tarybos asamblėjoje: 

● Palaikyti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos inicijuojamą Aplinkosaugos deklaraciją 
● Palaikyti Siūlymus būsimosios XVIII-osios Lietuvos Respublikos vyriausybės programai 
● Palaikyti Rezoliuciją dėl Astrave statomos Baltarusijos atominės elektrinės 

 

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 

 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 

 

 

LJS „Žingsnis“ 
Žaliųjų ežerų g. 3-21, 

LT-08408, Vilnius 

Tel. nr. +37064897073 
El. paštas info@zingsnis.lt 

www.zingsnis.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
juridinių asmenų registre 

Kodas 191940738 

AB SEB bankas 70440 
LT17 7044 0600 0116 9321 

mailto:info@zingsnis.lt
http://www.zingsnis.lt/

