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1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Šis reglamentas nustato Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ skyriaus darbo 

organizavimo, veiklos ir valdymo tvarką bei kitas susijusias procedūras. 

1.2. Šiame reglamente vartojami trumpiniai: 

1.2.1. Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ – Žingsnis; 

1.2.2. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ skyrius – Skyrius; 

1.2.3. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ valdyba – Valdyba; 

1.2.4. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ administracija – Administracija; 

1.2.5. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ įstatai – Įstatai; 

1.2.6. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ visuotinis narių susirinkimas – Visuotinis 

suvažiavimas; 

1.2.7. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ narys – Žingsnio narys; 

1.2.8. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ narys, priklausantis Lietuvos jaunimo 

sąjungos „Žingsnis“ skyriui – Skyriaus narys; 

1.2.9. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ skyriaus jaunesnysis koordinatorius – 

Jaunesnysis koordinatorius; 

1.2.10. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ skyriaus vyresnysis koordinatorius – 

Vyresnysis koordinatorius; 

1.2.11. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ skyriaus jaunesnysis koordinatorius ir 

vyresnysis koordinatorius – Skyriaus koordinatoriai; 

1.2.12. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ etikos komisija – Etikos komisija; 

1.2.13. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ revizijos komisija – Revizijos komisija; 

1.2.14. Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ pirmininkas – Pirmininkas. 

1.3. Šį reglamentą tvirtina ir/ar keičia Visuotinis suvažiavimas paprasta dalyvaujančių 

Žingsnio narių balsų dauguma. 

 

2. Skyriaus struktūra 

2.1. Skyrius yra vidinis Žingsnio struktūrinis padalinys, jungiantis Žingsnio narius, 

gyvenančius toje pačioje gyvenvietėje ir/ar išsiskiriančius kitu bendru požymiu. 

2.2. Skyrių sudaro: 

2.2.1. Jaunesnysis koordinatorius; 

2.2.2. Vyresnysis koordinatorius; 

2.2.3. Žingsnio nariai. 

 



3. Skyriaus kompetencija 

3.1. Skyriaus nariai: 

3.1.1. organizuoja atviras veiklas, kurių metu skatina Žingsnio vertybes atitinkantį 

jaunimo gyvenimo būdą; 

3.1.2. demonstruoja Žingsnio vertybėmis grįstą gyvenimo būdą; 

3.1.3. vykdo Valdybos paskirtas pareigas ir prisideda prie Žingsnio vizijos ir strateginių 

tikslų įgyvendinimo; 

3.1.4. vykdydami savo veiklą vadovaujasi Žingsnio vertybėmis, tikslais, Įstatais bei 

kitais Žingsnio veiklos dokumentais. 

3.2. Skyriaus narių veikla yra grindžiama kolegialiu veiklų organizavimu bei Skyriaus narių 

atsakomybe už Skyriaus narių veiklą. 

 

4. Skyriaus narių priėmimas, šalinimas, narystės nutraukimas 

4.1. Skyriaus narių priėmimo tvarka: 

4.1.1. asmuo, susipažinęs su Žingsnio veikla, gali kandidatuoti tapti Skyriaus nariu; 

4.1.2. asmuo, pateikęs prašymą tapti Skyriaus nariu Skyriaus koordinatoriams, yra 

kviečiamas į atranką; 

4.1.3. po atrankos Skyriaus nariai tarpusavyje tariasi ir Skyriaus koordinatoriai, 

atsižvelgdami į Skyriaus narių nuomonę, bendru sutarimu nusprendžia, ar asmuo 

tampa Skyriaus nariu; 

4.1.4. apie Skyriaus koordinatorių sprendimą dėl asmens tapimo Skyriaus nariu asmuo 

yra informuojamas per 14 kalendorinių dienų po atrankos vykdymo dienos. 

4.2. Skyriaus narių šalinimo tvarka: 

4.2.1. Skyriaus narys Vyresniojo koordinatoriaus ar Valdybos sprendimu gali būti 

pašalintas iš Skyriaus ir Žingsnio, jei pažeidė bent vieną iš 3.1 punkte nurodytų 

sąlygų; 

4.2.2. jei Skyriaus narys priklauso daugiau nei vienam skyriui arba Administracijai, 

tuomet Vyresniojo koordinatoriaus sprendimu Skyriaus narys gali būti pašalintas 

tik iš Skyriaus. Iš Žingsnio tokiu atveju asmuo gali būti pašalintas tik Valdybos 

ar Visuotinio suvažiavimo sprendimu; 

4.2.3. jei Skyriaus narys yra Pirmininkas, Valdybos narys, Etikos komisijos narys ar 

Revizijos komisijos narys, tuomet Vyresniojo koordinatoriaus sprendimu 

Skyriaus narys gali būti pašalintas tik iš Skyriaus. Iš Žingsnio tokiu atveju asmuo 

gali būti pašalintas tik Visuotinio suvažiavimo sprendimu; 

4.2.4. pašalintas asmuo turi teisę skųstis Etikos komisijai. Etikos komisija atlieka 

tyrimą ir jo išvadas teikia Visuotiniam suvažiavimui. Visuotinio suvažiavimo 

sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neginčijamas. 
4.3. Skyriaus narys gali nutraukti narystę raštu pateikęs atitinkamą laisvos formos 

pareiškimą vienam iš šių organų: 

4.3.1. Jaunesniajam koordinatoriui, kuris prašymą perduoda Vyresniajam 

koordinatoriui. Vyresnysis koordinatorius privalo įsitikinti prašymo validumu; 
4.3.2. Vyresniajam koordinatoriui; 
4.3.3. Valdybai. 

 

5. Skyriaus steigimo ir uždarymo tvarka 

5.1. Skyriaus steigimas yra svarstomas artimiausiame Valdybos posėdyje, kai toje pačioje 

regione gyvenantys bent 5 Žingsnio nariai savo iniciatyva išsirenka Jaunesnįjį 



koordinatorių ir Vyresnįjį koordinatorių bei pateikia Valdybos patvirtintą Skyriaus 

steigimo prašymą. Svarstymo rezultatą prašymą teikusiems Žingsnio nariams Valdyba 

turi pateikti per 14 kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo. 

5.2. Skyrius gali būti uždaromas vienašališku Valdybos sprendimu, o jo nariai pašalinami, 

pagal 4.2 punktą, kai: 

5.2.1. Skyriaus nariai nesivadovauja Žingsnio vertybėmis ar tikslais; 

5.2.2. Skyriaus nariai niekina Žingsnio vardą; 

5.2.3. Skyriaus nariai nusižengia Įstatuose ir kituose Žingsnio veiklos dokumentuose 

aprašytai tvarkai; 

5.2.4. Skyriaus nariai nedalyvauja nacionaliniuose Žingsnio renginiuose bent dvejus 

metus iš eilės. 

5.3. Uždaryto Skyriaus nariai turi teisę skųstis Etikos komisijai. Etikos komisija atlieka 

tyrimą ir jo išvadas teikia Visuotiniam suvažiavimui. Visuotinio suvažiavimo 

sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neginčijamas. 

 

6. Skyriaus koordinatoriai 

6.1. Skyriaus koordinatoriai - Skyriaus valdymo ir Žingsnio vykdymo organai. 

6.2. Skyriaus koordinatoriai yra Žingsnio nariai, išrinkti į šias pareigas pagal Skyriaus 

koordinatorių rinkimų tvarką. 

 

7. Skyriaus koordinatorių rinkimas 

7.1. Reikalavimai kandidatams į Skyriaus koordinatorių pozicijas: 

7.1.1. į Jaunesniojo koordinatoriaus poziciją gali kandidatuoti bet kuris Skyriaus narys; 

7.1.2. į Vyresniojo koordinatoriaus poziciją gali kandidatuoti bet kuris ne jaunesnis nei 

18 metų Skyriaus narys. 

7.2. Koordinatoriai yra renkami Skyriaus narių slaptu balsavimu ir paskiriami surinkus 

paprastą Skyriaus narių balsų daugumą.  

7.3. Apie rinkimų rezultatus per 7 kalendorines dienas nuo rinkimų datos turi būti 

informuota Valdyba. 

 

8. Skyriaus koordinatorių pareigos 

8.1. Skyriaus koordinatoriai: 

8.1.1. organizuoja Skyriaus darbą; 

8.1.2. šaukia Skyriaus susirinkimus ir jiems pirmininkauja; 

8.1.3. formuoja Skyriaus struktūrą; 

8.1.4. paskirsto Skyriaus narius į Skyriaus struktūrinius darinius; 

8.1.5. sprendžia asmenų priėmimo į Skyrių klausimą, atsižvelgdami į Skyriaus narių 

siūlymus; 

8.1.6. sudaro metinį veiklos planą ir rūpinasi jo įgyvendinimu, atsižvelgdami į Skyriaus 

narių siūlymus; 

8.1.7. užtikrina, kad vykdoma veikla atitiktų  Žingsnio vertybes ir tikslus; 

8.1.8. rūpinasi Skyriui priklausančio turto priežiūra bei tinkamu naudojimu; 

8.1.9. kaupia ir tvarko informaciją apie Skyriaus veiklas; 

8.1.10. komunikuoja su Valdyba, Administracija, Revizijos komisija ir Etikos komisija; 

8.1.11. užtikrina Žingsnio valdymo organų sprendimų įgyvendinimą Skyriuje. 

8.2. Jaunesnysis koordinatorius: 



8.2.1. užtikrina Skyriaus veiklų vykdymą; 

8.2.2. užtikrina komunikaciją tarp Skyriaus narių. 

8.3. Vyresnysis koordinatorius: 

8.3.1. užtikrina Skyriaus vykdomų veiklų kokybę; 

8.3.2. yra atskaitingas Valdybai: 

8.3.2.1. Vyresnysis koordinatorius gali bendru Skyriaus koordinatorių nutarimu 

paskirti Jaunesnįjį koordinatorių atskaitingu Valdybai; 

8.3.2.2. Jaunesniojo koordinatoriaus paskyrimas atskaitingu Valdybai turi būti 

suderintas su Valdyba. 

8.3.3. Rengia ir pateikia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą pagal Valdybos patvirtintą 

formą ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų po Valdybos prašymo. 

 

9. Skyriaus koordinatorių teisės 

9.1. Skyriaus koordinatoriai: 

9.1.1. gali inicijuoti naujas ir sustabdyti neefektyvias Skyriaus veiklas; 

9.1.2. gali atstovauti Žingsniui Skyriaus miesto ir/ar rajono savivaldybėje laikantis 

Žingsnio priimtų pozicijų; 

9.1.3. gali priimti narius į Skyrių bei šalinti Skyriaus narius pagal Žingsnio veiklos 

dokumentuose aprašytą tvarką; 

9.1.4. gali Skyriaus vardu pasirašyti organizacijos vidinius dokumentus. 

9.2. Jaunesnysis koordinatorius turi teisę atsistatydinti. 

9.2.1. Prieš Jaunesniojo koordinatoriaus atsistatydinimą, bendru Skyriaus 

koordinatorių nutarimu yra paskiriamas laikinai einantis pareigas Jaunesnysis 

koordinatorius iki kol bus išrinktas naujas Jaunesnysis koordinatorius; 

9.2.2. Apie Jaunesniojo koordinatoriaus atsistatydinimą ir laikinai einančio pareigas 

Jaunesniojo koordinatoriaus paskyrimą per 7 kalendorines dienas nuo paskyrimo 

turi būti informuota Valdyba. 

9.3. Vyresnysis koordinatorius turi teisę atsistatydinti. 

9.3.1. Prieš Vyresniojo koordinatoriaus atsistatydinimą, bendru Skyriaus koordinatorių 

nutarimu yra paskiriamas laikinai einantis pareigas Vyresnysis koordinatorius iki 

kol bus išrinktas naujas Vyresnysis koordinatorius. 

9.3.2. Apie Vyresniojo koordinatoriaus atsistatydinimą ir laikinai einančio pareigas 

Vyresniojo koordinatoriaus paskyrimą per 7 kalendorines dienas nuo paskyrimo 

datos turi būti informuota Valdyba. 

9.4. Vyresnysis koordinatorius gali pašalinti Skyriaus narį, jei jis pažeidžia Įstatus, kitus 

Žingsnio veiklos dokumentus, nesilaiko Žingsnio vertybių, niekina organizacijos vardą. 

 

10. Skyriaus koordinatorių šalinimas 

10.1. Bet kuris iš Skyriaus koordinatorių Valdybos sprendimu gali būti nušalintas nuo 

pareigų, jeigu tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 

10.1.1. negali ar negeba tinkamai eiti savo pareigų; 

10.1.2. nesilaiko Žingsnio vertybių; 

10.1.3. nesivadovauja Įstatais ir kitais Žingsnio veiklos dokumentais; 

10.1.4. niekina Žingsnio vardą. 



10.2. Pašalinus Jaunesnįjį koordinatorių, Vyresnysis koordinatorius atsižvelgdamas į 

Skyriaus narių siūlymus paskiria laikinai einantį pareigas Jaunesnįjį koordinatorių iki 

kol bus išrinktas naujas Jaunesnysis koordinatorius. 

10.3. Pašalinus Vyresnįjį koordinatorių, Jaunesnysis koordinatorius atsižvelgdamas į 

Skyriaus narių siūlymus paskiria laikinai einantį pareigas Vyresnįjį koordinatorių, kurį 

patvirtina Valdyba, iki kol bus išrinktas naujas Vyresnysis koordinatorius. 

10.4. Pašalintas asmuo turi teisę skųstis Etikos komisijai. Etikos komisija atlieka tyrimą ir jo 

išvadas teikia Visuotiniam suvažiavimui. Visuotinio suvažiavimo sprendimas šiuo 

klausimu yra galutinis ir neginčijamas. 

 

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ 

Pirmininkas                                                                     Eimantas Butkus 


