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LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 

  

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 
2021-02-04 Nr. 102 

Vilnius 

 
Posėdis įvyko 2021 m. vasario 4 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. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas 
4. Bendradarbiavimas su Digiklase 
5. Strategijos rodiklių reikšmių nustatymas 
6. Revizijos komisijos apžvalgos peržiūrėjimas 
7. Skyrių veiklos ataskaitų peržiūra 
8. Valdybos etikos kodekso svarstymas 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas. 

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

● Su darbo grupe peržiūrėtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir gairės Asmens           
duomenų apsaugos aprašo kūrimui (Deividas) 

● Paruošta pradinė skyrių vertinimo kriterijų versija ir vertinimo įrankio prototipas          
(Gediminas) 
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● Surengta strateginė sesija, per kurią sukurti likusių tikslų 2021-2024 m. strateginio plano            
rodikliai. Sukurti rodikliai peržiūrėti su valdyba, administracija, skyrių koordinatoriais ir          
visais nariais bei pataisyti pagal gautas pastabas. Taip pat sukurtas strategijos rodiklių            
sekimo įrankis (Eimantas) 

● Užtikrintas tinkamas nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų ir mokymų įgyvendinimas         
(Eimantas) 

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

● Paruošti asmens duomenų tvarkymo schemą ir ją peržiūrėti su valdyba (Deividas) 
● Peržiūrėti skyrių vertinimo kriterijus ir įrankį su administracijos vidinių ryšių komitetu ir            

valdyba (Gediminas) 
● Paruošti rekomendacijas skyriams dėl nuotolinių veiklų organizavimo (Lina) 
● Surengti nacionalinį žingsniečių skambutį, patobulintą pagal surinktus pastebėjimus        

(Lina) 
● Paruošti skyriaus steigimo planą ir pristatyti jį valdybai bei administracijai (Evaldas) 
● Nustatyti pradines bei siekiamas 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių reikšmes ir           

patvirtinti rodiklius visuotiniame suvažiavime (Eimantas) 
● Paruošti su įstatų keitimu susijusius papildomus dokumentus ir suderinti naujų įstatų           

projektą su notarų biuru (Eimantas) 
● Išsiaiškinti skyrių poreikius dėl pagalbos rengiant nuotolines „Sniego gniūžtės“ stovyklas          

(Eimantas) 

 

2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Peržiūrėjus Žingsnio situaciją, nuspręsta vasario mėnesį rengti         
skyrių lankymus Kretingos ir Tauragės skyriuose. Taip pat per nacionalinį žingsniečių skambutį            
nagrinėti bendruomeniškumo suvokimo temą. 

 

3. SVARSTYTA. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas. 

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

 

4. SVARSTYTA. Bendradarbiavimas su Digiklase. 

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Bendradarbiauti su Digiklase teikiant palankesnes platformos        
narystės sąlygas Žingsnio nariams ir naudojantis papildomomis jų teikiamomis paslaugomis. 
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5. SVARSTYTA. Strategijos rodiklių reikšmių nustatymas. 

REZULTATAS. Peržiūrėti 2021-2024 m. strateginio plano rodikliai ir nustatytos dalies rodiklių           
siekiamos reikšmės atsižvelgiant į dabartinę organizacijos situaciją ir galimus resursus artimoje           
ateityje. Dalies rodiklių reikšmės lieka nenustatytos, nes dar nėra galimybės sužinoti dabartinę            
vertę, pagal kurią būtų galima nustatyti siekiamą. 

 

6. SVARSTYTA. Revizijos komisijos apžvalgos peržiūrėjimas. 

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

 

7. SVARSTYTA. Skyrių veiklos ataskaitų peržiūra. 

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

 

8. SVARSTYTA. Valdybos etikos kodekso svarstymas. 

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

 

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus 
 

 

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus 
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