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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2021-06-20 Nr. 111

Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. birželio 20 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.

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

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo svarstymas
2. Projekto „Planas Ž“ atsakomybių peržiūra
3. Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas
4. Etikos komisijos veikimo modelio nagrinėjimas

1. SVARSTYTA. Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo svarstymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Patvirtinti asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašą, kuris
pradės galioti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Iki aprašo įsigaliojimo datos bus ruošiama asmens
duomenų tvarkymo infrastruktūra, su aprašu supažindinami ir apmokomi asmens duomenų
tvarkytojai ir kiti su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys bei vykdomi kiti pasiruošimo
darbai.

2. SVARSTYTA. Projekto „Planas Ž“ atsakomybių peržiūra.

REZULTATAS. Valdyba peržiūrėjo Žingsnio vykdomo projekto „Planas Ž“, finansuojamo
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, veiklų planą ir
reikiamus pakeitimus jame bei artimiausių veiklų prioritetus, išgrynino atsakingus asmenis už
kiekvieną veiklą.
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3. SVARSTYTA. Žingsnio ateities alternatyvų nagrinėjimas.

REZULTATAS. Valdyba sutarė, kad būtina imtis didesnių Žingsnio veiklos krypčių pokyčių
norint prisitaikyti prie kintančių narių ir veiklų dalyvių poreikių. Pradėtas nagrinėti Žingsnio
veiklos krypčių alternatyvų žemėlapis ir diskutuota dėl galimų „Sniego gniūžtės“ programos
vykdymo būdų. Šios diskusijos vyks reguliariai per kiekvieną valdybos posėdį iki kol bus
išdiskutuotos visos galimos veiklos kryptys. Tuomet diskusijų rezultatai bus aptariami su
įvairiais Žingsnio struktūriniais vienetais.

4. 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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