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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2020-12-06 Nr. 99

Vilnius

Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 6 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. 2021 m. veiklos plano sudarymo planas
3. Skyrių veiklų ataskaitų formos paruošimas
4. Skyrių steigimo prioritetų iškėlimas
5. Galimų vyresniųjų koordinatorių veikimo modelių aptarimas
6. Valdybos etikos kodekso peržiūrėjimas ir patvirtinimas
7. Prisidėjimas prie Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos kreipimosi į LR

Vyriausybę
8. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos svarstomi klausimai
9. Visuotinio suvažiavimo organizavimo planas

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo per lapkričio mėnesį pasiektus rezultatus ir aptarė kilusius
iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Pagrindiniai lapkričio mėnesį valdybos pasiekti
rezultatai:
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● Kartu su administracijos finansų komitetu pateikta paraiška dėl Socialinių paslaugų
priežiūros departamento subsidijų nevyriausybinėms organizacijoms. Tačiau,
finansavimas negautas.

● Kartu su administracijos finansų komitetu pateika paraiška dėl Europos Tarybos
Pompidou grupės paskelbto jaunimo prevencinių projektų konkurso. Rezultatai turėtų
būti aiškūs 2021 m. vasario mėnesį.

● Įvykdytas savanorystės pristatymas Žagarėje ir suplanuoti 2 savanorystės pristatymai
Anykščiuose.

● Įvykdytas nacionalinis žingsniečių skambutis.
● Suplanuotas ir perduotas koordinatorių skambučių organizavimas administracijos vidinių

ryšių komitetui.
● Patvirtintas skyrių koordinatorių gido turinys.
● Surengtos 3 strateginės sesijos rodiklių planavimui 2021-2024 m. strateginiam planui.
● Įvykdyti likę regioniniai mokymai ir suplanuotos likusios Jaunimo reikalų departamento

projekto veiklos.

Taip pat valdyba suplanavo gruodžio mėnesio veiklas, sutarė dėl jų vykdymo planų ir siekiamų
rezultatų, įvertino su veiklomis susijusias rizikas ir susitarė dėl šių rizikų valdymo veiksmų.
Gruodžio mėnesį planuojamos veiklos:

● Surinkti asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo darbo grupę ir išanalizuoti kitų
organizacijų dokumentus bei aktualius teisės aktus. (Deividas)

● Surengti 2 savanorystės pristatymus Anykščiuose. (Evaldas)
● Pabaigti administracijos vidinių ryšių komiteto darbo tvarkos aprašą ir jį pristatyti

komitetui. (Evaldas)
● Paruošti koordinatorių gidą, surinkti atgalinį ryšį ir paskelbti galutinę versiją skyrių

koordinatoriams. (Lina)
● Padėti administracijos žmogiškųjų išteklių komitetui parengti rekomendacijas skyriams

dėl narių motyvacijos palaikymo. (Lina)
● Surengti žingsniečių nuotolinę „Sniego gniūžtės“ stovyklą ir papildyti stovyklos

vykdymo aprašą. (Eimantas)
● Surengti 1 strateginę sesiją dėl 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių patvirtinimo.

(Eimantas)

2. SVARSTYTA. 2021 m. veiklos plano sudarymo planas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). 2021 m. veiklos planą kurti išsirenkant prioritetinius
2021-2024 m. strateginio plano rodiklius ir pagal juos suformuojant veiksmų planus. Į veiklų
plano kūrimą įtraukti kandidatus į valdybą juos pakviečiant į susipažinimo su valdybos nario
pareigomis skambutį sausio pradžioje ir veiklos plano kūrimo skambutį sausio viduryje. Taip pat
kuriamą veiklų planą derinti su administracija ir skyrių koordinatoriais. Veiklų planą patvirtinti
po naujos valdybos išrinkimo.
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3. SVARSTYTA. Skyrių veiklų ataskaitų formos paruošimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Veiklos ataskaitą paruošti ir išsiųsti skyrių koordinatoriams
gruodžio pabaigoje, o veiklų ataskaitas surinkti iki sausio 15 d. Veiklos ataskaitoje įtraukti šiuos
punktus:

● Surengtos „Sniego gniūžtės“ programos veiklos.
● Surengtos kitos viešos veiklos.
● Veiklose dalyvavusių žmonių skaičius.
● Surengtų skyriaus susirinkimų skaičius.
● Savarankiškai surengtų vidinių skyriaus mokymų skaičius.
● Socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičiaus augimas.
● Kitos iniciatyvos, kurias skyriai įvykdė.

4. SVARSTYTA. Skyrių steigimo prioritetų iškėlimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Siekti naujus skyrius steigti miesto mastu ir nesusieti su viena
mokykla, siekiant užtikrinti, kad bet kas galėtų prisijungti prie skyriaus ir vykdyti įvairias
veiklas. Taip pat steigiant skyrių išrinkti skyriaus koordinatorius ir jiems suteikti reikiamą
pagalbą iš aplinkinių skyrių, administracijos ir valdybos.

5. SVARSTYTA. Galimų vyresniųjų koordinatorių veikimo modelių aptarimas.

REZULTATAS. Aptarti skirtingi vyresniųjų koordinatorių modeliai, kurie šiuo metu matomi
skyriuose: pasyvus mokyklos atstovas, aktyviai įsitraukiantis mokyklos atstovas, jaunuolis
nesusijęs su mokykla. Įvertinti visų modelių privalumai bei trūkumai ir sukurtos galimos
papildomos alternatyvos. Remiantis šiuo aptarimu 2021 m. vykdyti darbo grupes su skyrių
koordinatoriais siekiant sukurti tinkamiausius skyrių koordinavimo modelius, kurie patenkintų
skyrių narių poreikius ir užtikrintų organizacijos judėjimą link save organizuojančios jaunimo
organizacijos, užtikrinančios veiklų kokybę bendradarbiaujant su patyrusiais ekspertais.

6. SVARSTYTA. Valdybos etikos kodekso peržiūrėjimas ir patvirtinimas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį.
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7. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos
kreipimosi į LR Vyriausybę.

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). Prisidėti prie Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos kreipimosi į LR Vyriausybę su siūlymu išlaikyti šiuo metu galiojančias
alkoholio kontrolės politikos priemones dėl jų aukšto veiksmingumo.

8. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos svarstomi klausimai.

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). Remiantis Žingsnio veiklos dokumentais
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 51-ojoje Asamblėjoje priimti tokius sprendimus:

● palaikyti Universiteto LGBT+ grupės jungimąsi prie LiJOT stebėtojų organizacijų.
● palaikyti poziciją dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo.
● nepalaikyti pozicijos dėl bendro gyvenimo sutarties Lietuvoje įteisinimo.

9. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo organizavimo planas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Visuotinį suvažiavimą rengti vasario 6 d. nuotoliniu būdu.
Visuotiniame suvažiavime bus atsiskaitoma už 2020 m., renkami nauji valdybos nariai,
pirmininkas, revizijos komisijos nariai, etikos komisijos nariai ir svarstomi kiti klausimai. Į
visuotinį suvažiavimą siekti įtraukti kiek įmanoma daugiau narių.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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