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Posėdis įvyko 2021 m. sausio 5 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 situacijos apžvalga 
3. Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės projekto sudarymas 
4. Internetinės konferencijos darbotvarkės sudarymas 
5. Išskirtinių prašymų tapti alumni prašymų svarstymas 
6. Nacionalinių skambučių organizavimo planavimas 
7. Valdybos etikos kodekso svarstymas 
8. Prisidėjimas prie VšĮ „Jauna banga“ kreipimosi į LR Seimo narius dėl bausmių 

švelninimo už nedidelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų disponavimą be 
tikslo platinti 

9. Prisidėjimas prie Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos kreipimosi į LR Seimo narius 
dėl raginimo palaikyti mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo įstatymo 
projektus, įregistruotus LR Seime 

10. Prisidėjimas prie Europiečių judėjimo Lietuvoje ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
rezoliucijos dėl Europos sąjungos ateities 

11. Prisijungimas prie Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 
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1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo per gruodžio mėnesį pasiektus rezultatus ir aptarė kilusius           
iššūkius bei pasidalino galimais jų sprendimais. Pagrindiniai gruodžio mėnesį valdybos pasiekti           
rezultatai: 

● Surinkta asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo darbo grupė, sudarytos gairės ir           
taisyklės dokumento ruošimui. 

● Patvirtinti ir prie Žingsnio alumni grupės pridėti anketoje užsiregistravę Žingsnio alumni. 
● Galutinai paruoštas ir žingsniečiams paskelbtas koordinatorių gidas. 
● Kartu su administracijos žmogiškųjų išteklių komitetu paruoštos ir prie koordinatorių          

gido pridėtos rekomendacijos koordinatoriams dėl skyriaus narių motyvacijos palaikymo. 
● Surengti 2 savanorystės pristatymai Anykščių mokyklų moksleiviams. 
● Pabaigtas ir komiteto nariams pristatytas administracijos vidinių ryšių komiteto darbo          

tvarkos aprašas. 
● Surengtos 2 strateginės sesijos 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių planavimui. 
● Įvykdytos visos likusios Jaunimo reikalų departamento projekto veiklos bei pateiktos šio           

projekto ataskaitos. 
● Įvykdyta bandomoji nuotolinė „Sniego gniūžtės“ stovykla žingsniečiams. 

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

● Paruošti asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo juodraštį, kurį būtų galima peržiūrėti           
su valdybos nariais. (Deividas) 

● Paruošti rekomendacijas skyriams dėl nuotolinių veiklų organizavimo. (Lina) 
● Paruošti skyriaus steigimo planą ir pristatyti jį valdybai bei administracijai. (Evaldas) 
● Palaikyti ryšį su Anykščių mokyklomis dėl Žingsnio veikla susidomėjusių jaunuolių          

grupių surinkimo. (Evaldas) 
● Paruošti skyrių vertinimo kriterijų pradinę versiją, kurią būtų galima tobulinti ateityje.           

(Gediminas) 
● Paruošti su įstatų keitimu susijusius papildomus dokumentus ir suderinti naujų įstatų           

projektą su notarų biuru. (Eimantas) 
● Sukurti likusius 2021-2024 m. strateginio plano rodiklius, juos apžvelgti su          

administracija, valdyba, skyrių koordinatoriais ir visais nariais. Taip pat sukurti rodiklių           
sekimo įrankį. (Eimantas) 

● Užtikrinti tinkamą nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų ir mokymų įgyvendinimą bei          
papildyti stovyklų rengimo instrukcijas. (Eimantas) 

 

2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga. 
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NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Peržiūrėjus Žingsnio skyrių situacijas, nuspręsta sausio        
mėnesį rengti skyrių lankymus Ariogalos ir Viduklės skyriuose. 
 
 

3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės projekto sudarymas. 

REZULTATAS. Sudarytas visuotinio suvažiavimo darbotvarkės projektas, į kurį įtraukti šie          
esminiai klausimai: 

● Valdybos ir pirmininko metinės veiklos ataskaitos svarstymas; 
● Finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas; 
● Revizijos komisijos veiklos ataskaitos svarstymas; 
● Etikos komisijos veiklos ataskaitos svarstymas; 
● Pirmininko, valdybos, etikos komisijos, revizijos komisijos rinkimai; 
● 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių tvirtinimas; 
● Darbo grupės pagal nagrinėjamus dokumentus ir kitus aktualius klausimus; 
● Pristatymai apie Žingsnio ateitį 2021 m. 

 

4. SVARSTYTA. Internetinės konferencijos darbotvarkės sudarymas. 

REZULTATAS. Sudaryta internetinės konferencijos darbotvarkė, į kurią įtraukti šie esminiai          
klausimai: 

● Debatai tarp kandidatų į valdybą, pirmininkus, revizijos komisiją ir etikos komisiją; 
● 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių pristatymas; 
● Susipažinimas su nuotolinio visuotinio suvažiavimo tvarka; 
● Papildomų visuotinio suvažiavimo klausimų pristatymas; 
● Atsakymai į narių klausimus. 

 

5. SVARSTYTA. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas. 

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

 

6. SVARSTYTA. Nacionalinių skambučių organizavimo planavimas. 

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

 

7. SVARSTYTA. Valdybos etikos kodekso svarstymas. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą posėdį. 
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8. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie VšĮ „Jauna banga“ kreipimosi į LR Seimo narius dėl             
bausmių švelninimo už nedidelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų disponavimą be           
tikslo platinti. 

NUSPRĘSTA (0 UŽ, 3 PRIEŠ, 2 SUSILAIKĖ). Neprisidėti prie VšĮ „Jauna banga“ kreipimosi             
į LR Seimo narius. 
Neprisidėti nuspręsta dėl įrodymais ir faktais grįstų argumentų trūkumo dokumente. 

 

9. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos kreipimosi į LR           
Seimo narius dėl raginimo palaikyti mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo          
įstatymo projektus, įregistruotus LR Seime. 

NUSPRĘSTA (3 UŽ, 0 PRIEŠ, 2 SUSILAIKĖ). Prisidėti prie Vilniaus liberalaus jaunimo            
organizacijos kreipimosi į LR Seimo narius. 
Prisidėti nuspręsta remiantis gerąja kitų valstybių praktika, Pasaulio sveikatos organizacijos ir           
kitų su sveikatos apsauga dirbančių organizacijų rekomendacijomis, dokumente pateiktais         
argumentais dėl šiuo metu taikomų baudžiamojo kodekso nuostatų neveiksmingumo. 

 

10. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie Europiečių judėjimo Lietuvoje ir Lietuvos jaunimo          
organizacijų tarybos rezoliucijos dėl Europos sąjungos ateities. 

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). Prisidėti prie Europiečių judėjimo Lietuvoje ir             
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos rezoliucijos dėl Europos sąjungos ateities. 
Prisidėti nuspręsta dėl dokumente pateiktų aktualių ir jaunimui svarbių siūlymų skaitmenizacijos           
politikos, sveikatos apsaugos, kovos su COVID-19 padariniais, politinio jaunimo įgalinimo ir           
žaliojo kurso temomis. 

 

11. SVARSTYTA. Prisijungimas prie Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių        
organizacijų tarybos. 

NUSPRĘSTA (4 UŽ, 0 PRIEŠ, 1 SUSILAIKĖ). Prisijungti prie Joniškio rajono savivaldybės            
nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguojant Joniškio skyriaus jaunesniąją koordinatorę        
Gabiją Pakatiliūtę. 
 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 
 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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