Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“
EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2021-06-02 Nr. 110
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. birželio 2 d.
Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.
Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.
Dalyviai: Deividas Bartkus, Lina Baužytė, Karina Butkevičiūtė, Eimantas Butkus.
Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas
Žingsnio situacijos apžvalga
Finansinio plano svarstymas
Kontaktinių veiklų vykdymo aptarimas
Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas
Etikos komisijos veikimo modelio nagrinėjimas

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.
REZULTATAS. Peržiūrėti per gegužės mėnesį pasiekti rezultatai ir aptarti iškilę iššūkiai bei
pasidalinta galimais jų sprendimais. Pagrindiniai gegužės mėnesį valdybos pasiekti rezultatai:
● Pagal valdybos pastebėjimus patobulintas ir tvirtinimui paruoštas Asmens duomenų
apsaugos aprašas (Deividas)
● Kartu su darbo grupe išgryninti Žingsnio identiteto gryninimo projekto tikslai ir sudarytas
veiksmų planas (Karina)
● Įvykdyta žingsniečių apklausa apie jų narystės patirtį pagal kurią bus atliekama analizė.
Taip pat pasidalinta narių pritraukimo, integracijos ir išlaikymo patirtimi su kitomis
jaunimo organizacijomis (Eimantas)
● Užtikrintas visų nuotolinių „Sniego gniūžtės“ stovyklų įvykdymas (Eimantas)
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Taip pat suplanuotos birželio mėnesio veiklos, susitarta dėl jų vykdymo planų ir siekiamų
rezultatų, įvertintos su veiklomis susijusios rizikos ir susitarta dėl šių rizikų valdymo veiksmų.
Birželio mėnesį planuojamos veiklos:
● Paruošti privatumo politiką ir su asmens duomenų tvarkymu susijusių sutarčių šablonus.
Taip pat suplanuoti asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir prižiūrėjimo sistemą, kurią
įgyvendins administracijos informacinių technologijų ir administravimo komitetai
(Deividas)
● Sudaryti narystės sutarčių šablonus tikriesiems ir asocijuotiems nariams (Deividas)
● Sukurti apklausą skirtą išsiaiškinti kaip žingsniečiai supranta dabartinį Žingsnio identitetą
ir apibendrinti jos rezultatus (Karina)
● Apibendrinti šaltinius apie vadovavimo tipus ir pareigas bei identifikuoti jų sąsajas su
galimais koordinatorių tipais ir pareigomis Žingsnyje. Taip pat su koordinatoriais
suderinti pareigų aprašymo formatą (Lina)
● Išnagrinėti privataus sektoriaus gerąsias narių integracijos į organizaciją praktikas ir
pabaigti žingsniečių narystės tyrimo analizę. Taip pat sudaryti nacionalinio narių
integracijos plano juodraštį (Eimantas)

2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga.
NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Peržiūrėjus Žingsnio situaciją, nuspręsta birželio mėnesį siekti
surengti skyrių lankymus Palangos ir Vilniaus skyriuose, nes gegužės mėnesį nepavyko to
padaryti. Bendrai vasaros laikotarpiu vykdyti tik po vieną lankymą per mėnesį dėl mažesnio
skyrių aktyvumo. Taip pat birželio mėnesį sumažinti organizacijos veiklų apimtį, kad aktyviausi
nariai galėtų pailsėti po intensyvaus nuotolinių stovyklų vykdymo. Likusią vasarą skatinti
skyrius organizuoti vidines veiklas, bet ir nepamiršti pailsėti. Taip pat skatinti žingsniečius
įsitraukti į nacionalinius vasaros renginius:
● Sąskrydį liepos 3-4 d.
● Mokymų vedėjų mokymus (TNT) rugpjūčio 16-21 d.
● Atnaujintos metodikos konferenciją rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį

3. SVARSTYTA. Finansinio plano svarstymas.
NUSPRĘSTA (3 UŽ, 1 SUSILAIKO). Patvirtinti 2021 m. finansinį planą.

4. SVARSTYTA. Kontaktinių veiklų vykdymo aptarimas.
NUSPRĘSTA (3 UŽ, 1 SUSILAIKO). Vykdant veiklas Žingsnyje užtikrinti visų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų sąlygų, skirtų sumažinti COVID-19 viruso plitimą,
vykdymą. Skyrių organizuojamoms veikloms netaikyti papildomų sąlygų. Administracijos
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vykdomose nacionalinėse veiklose (Mokymų vedėjų mokymai (TNT) ir Sąskrydyje) prašyti visų
renginio dalyvių atvykti turint Galimybių pasą arba turint prieš kelias dienas daryto testo
neigiamą rezultatą, kad būtų užtikrinamas dalyvių saugumas.
Taip pat visiems nariams suteikti reguliariai atnaujinamą aktualiausių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintas sąlygų, skirtų sumažinti COVID-19 viruso plitimą, santrauką (1
priedas).

5. SVARSTYTA. Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas.
REZULTATAS. Praeituose valdybos posėdžiuose nuspręsta įvertinti visas galimas pagrindinių
Žingsnio veiklos krypčių alternatyvas ir aptarti kaip vertėtų keisti Žingsnio veikimo modelį, kad
būtų užtikrinamas kokybiškas ir sistemingas organizacijos tikslų siekimas. Pradėtas kurti
alternatyvų žemėlapis, kuris vėliau bus tęsiamas ir peržiūrimas su įvairiais Žingsnio
struktūriniais organais. Šių diskusijų rezultatas galimai nustatys naują Žingsnio veiklos kryptį.

6. SVARSTYTA. Etikos komisijos veikimo modelio nagrinėjimas.
NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Perkelti klausimo svarstymą į kitą valdybos posėdį.

Posėdžio pirmininkas

Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius

Eimantas Butkus
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1 priedas

Veiklų organizavimo sąlygos karantino metu
Atnaujinta – 2021 m. birželio 7 d.

Vaikų stovyklų (SG) organizavimas

1. Užtikrinti, kad visi vyresni nei 6 metų asmenys stovyklų veiklų organizavimo vietose
dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja, vaikams,
dalyvaujantiems vaikų stovyklose, kitais Nutarime nustatytais atvejais.
2. Vienos grupės veiklose gali dalyvauti ne daugiau kaip 15 vaikų (neįskaitant stovyklos
vadovų).
3. Vienam vaikui stovyklos veiklų organizavimo vietose turi būti skiriamas ne mažesnis
kaip 5 m2 plotas.
4. Grupės vadovas stovyklos pamainos metu gali dirbti tik su viena grupe. Šis reikalavimas
netaikomas grupių vadovams, kurie:
a. Persirgo COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR ar
antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip
180 dienų;
b. Prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 vakcina pagal pilną
vakcinacijos schemą (Comirnaty, Moderna, Vaxzevria – 2 vakcinos dozėmis,
Janssen – 1 vakcinos doze).
5. Vaikai negali turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina
stovyklos veiklų vykdymas, ir kitais pašaliniais asmenimis.
6. Stovyklos veiklose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:
a. Asmens higienos taisykles ir jų laikymąsi;
b. Reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
c. Draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
7. Nuolat turi būti stebima dalyvių sveikatos būklė. Nustačius, kad dalyviui pasireiškė ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų
vaikų tam pritaikytoje patalpoje. Apie vaiko sveikatos būklę turi būti informuoti jo tėvai.
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Vaiko tėvams atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko
šeimos gydytoją.
8. Nuolat turi būti stebima stovyklos vadovų ir/ar darbuotojų sveikata:
a. Turi būti sudarytos sąlygos matuoti kūno temperatūrą atvykus į stovyklos
vykdymo vietą;
b. Vadovai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia ūminių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai, turi nedelsiant apleisti stovyklos veiklų vykdymo vietą.
Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į šeimos gydytoją;
c. Jei stovyklos organizatoriai iš stovyklos vadovo ar darbuotojo gavo informaciją
apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsiant privalo informuoti NVSC,
bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlyti turėjusius asmenis;
d. Stovyklos patalpose draudžiama lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
9. Stovyklos veiklų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos
tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie
praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta
galimybė stovyklos veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai.
Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos
(https://bit.ly/3f13Bf1).
10. Patalpos, kuriose vykdomos stovyklos veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant
vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos,
durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.)
turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei
organizuojant veiklas naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų
grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir
dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas stovyklos veiklų
organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu:
https://bit.ly/3hGFqV4.
11. Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama
maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios
galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie
vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių
prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo
principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno
maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.
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Kiti vieši renginiai

Tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto
nustatytu laiku (toliau visos šiame punkte nurodytos paslaugos ir veiklos vadinamos
renginiais) organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės
sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:
1. užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių
registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio vietą;
2. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 250
žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų,
užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir
(ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes (išskyrus B punkte nurodytas sąlygas);
3. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius
žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų, vyresni
nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes (išskyrus B punkte
nurodytas sąlygas). Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose
draudžiama;
4. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys,
atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus (A), gali dalyvauti ne daugiau nei 2 000
žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų,
užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir
(ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes (išskyrus B punkte nurodytas sąlygas);
5. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys,
atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus (A), gali dalyvauti neribotas skaičius
žiūrovų ir (ar) dalyvių;
6. į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, organizatoriai ir aptarnaujantis
personalas, taip pat šiems asmenims netaikomas reikalavimas atitikti žemiau nurodytus
kriterijus (A), net jei veikla organizuojama netaikant arba iš dalies taikant ribojimus.
A. Kriterijai, kuriuos turi atitikti asmenys, dalyvaujantys renginyje, kuomet veiklos gali būti
neribojamos ar ribojamos iš dalies:
a. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
i. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine
Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
ii. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės
suleidimo;
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iii. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos
„Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
iv. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
b. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo
teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei
asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
c. atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72
valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR
tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atlikus antigeno testą;
d. yra vaikai iki 16 metų.
B. Sąlygos kuomet asmenims netaikoma prievolė dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones:
a. asmenims, kai jie sportuoja;
b. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto
meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo
sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir varžybų teisėjams;
c. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant
su kauke;
d. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims
rekomenduojama nešioti veido skydelį;
e. atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) vieno namų
ūkio narius;
f. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, taip pat vaikams,
dalyvaujantiems vaikų stovyklose;
g. atlikėjams pasirodymų metu.

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

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
Viešų renginių organizavimo scenarijai trumpai

Uždaroje erdvėje

Atviroje erdvėje

Kai dalyviai
neatitinka A sąraše
nurodytų sąlygų

❏ gali dalyvauti ne daugiau nei
250 žiūrovų ir (ar) dalyvių
❏ žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį
stebi tik iš sėdimų vietų
❏ užpildoma ne daugiau kaip 50
proc. visų sėdimų vietų
❏ vyresni nei 6 metų žiūrovai ir
(ar) dalyviai viso renginio metu
dėvi kaukes (išskyrus B
sąlygas)

❏ gali
dalyvauti
neribotas
skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių
❏ žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį
stebi tik iš sėdimų vietų
❏ vyresni nei 6 metų žiūrovai ir
(ar) dalyviai viso renginio metu
dėvi kaukes (išskyrus B
sąlygas)

Kai dalyviai atitinka
A sąraše nurodytas
sąlygas

❏ gali dalyvauti ne daugiau nei 2
000 žiūrovų ir (ar) dalyvių
❏ žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį
stebi tik iš sėdimų vietų
❏ užpildoma ne daugiau kaip 75
proc. visų sėdimų vietų
❏ vyresni nei 6 metų žiūrovai ir
(ar) dalyviai viso renginio
metu dėvi kaukes (išskyrus B
sąlygas)

❏ gali
dalyvauti
skaičius žiūrovų
dalyvių

neribotas
ir (ar)

Šaltiniai:
Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/187c2492ba6e11eb91e294a1358e77e9?jfwid=-15ku
rjs638
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų
veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fc2123c0c24e11eb91e294a1358e77e9
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Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdH
MO

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

