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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2021-02-19 Nr. 103

Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. vasario 19 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.

Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Karina Butkevičiūtė, Eimantas Butkus.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Susipažinimas su valdybos pareigomis
2. Valdybos lūkesčių ir darbo principų susitarimas
3. 2021-2024 m. strateginio plano rodiklių reikšmių nustatymas
4. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas
5. Revizijos komisijos apžvalgos peržiūrėjimas
6. Skyrių veiklos ataskaitų peržiūrėjimas
7. Valdybos etikos kodekso svarstymas

1. SVARSTYTA. Susipažinimas su valdybos pareigomis.

REZULTATAS. Naujai valdybos narei Karinai Butkevičiūtei pristatyti valdybos veiklos
principai: posėdžių tipai, sprendimų priėmimo procesas, asmeninių projektų vykdymo principai,
senesni aktualūs valdybos priimti sprendimai, įsitraukimo į organizaciją reikalavimai ir kita su
pareigomis susijusi informacija.
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2. SVARSTYTA. Valdybos lūkesčių ir darbo principų susitarimas.

REZULTATAS. Valdyba aptarė kiekvieno asmeninius darbo principus bei susitarė dėl lūkesčių
sau ir vieni kitiems. Taip pat valdybos nariai išsikėlė lūkesčius (prioritetus) savo šių metų
veikloms:

● Deividas Bartkus: Išorinės veiklos atnaujinimas ir organizacijos teisinio pagrindo
tvirtinimas

● Lina Baužytė: Ryšio su nariais stiprinimas ir Žingsnio identiteto gryninimas
● Karina Butkevičiūtė: Išorinės veiklos atnaujinimas ir Žingsnio identiteto gryninimas
● Eimantas Butkus: Žingsnio struktūros vystymas ir koordinavimo kokybės kėlimas

3. SVARSTYTA. 2021-2024 m. strateginio plano 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.

4. SVARSTYTA. Išskirtinių prašymų tapti alumni svarstymas.

NUSPRĘSTA (2 UŽ, 2 SUSILAIKO, 0 PRIEŠ). Patvirtinti alumno statuso suteikimą
buvusiam nariui, nors jam iki dvejų metų narystės ribos trūksta 12 dienų, nes narys aktyviai
įsitraukė į organizacijos veiklą, nepadarė rimtų vertybinių susitarimų pažeidimų ir 12 dienų yra
itin trumpas laiko tarpas dvejų metų narystėje, todėl nedaro reikšmingos įtakos.

5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos apžvalgos peržiūrėjimas.

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

6. SVARSTYTA. Skyrių veiklos ataskaitų peržiūra.

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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Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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