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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2021-08-25 Nr. 114

Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorius – Eimantas Butkus.

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

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos tarpinis mėnesio progreso pasitikrinimas
2. Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas
3. Administracijos atrankos tvarkos aptarimas
4. Nacionalinės konferencijos ir visuotinio suvažiavimo programos nustatymas
5. Skyrių kvotų visuotiniame suvažiavime nustatymas

1. SVARSTYTA. Valdybos tarpinis mėnesio progreso pasitikrinimas.

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo aptartas valdybos vykdomų projektų progresas, problemos
ir galimi problemų sprendimo būdai. Nuo praėjusio valdybos posėdžio:

● Paruošta atnaujinta Skyriaus reglamento redakcija derinimui su valdyba (Lina).

Kituose projektuose nebuvo pasiektas konkretus rezultatas.

2. SVARSTYTA. Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas.

REZULTATAS. Aptarta Žingsnio transformacijos idėja ir išgryninta, jog svarbiausia susitelkti į
organizacijos narių požiūrio pakeitimą bei griežtą veiklų prioritetizavimą. Vykdant

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

mailto:info@zingsnis.lt
http://www.zingsnis.lt/


Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

transformaciją bus būtina susitelkti tik į glaudžiai susijusias veiklas, o kitas strategines veiklas
atidėti į ateitį, kol bus įvykdyti reikiami pokyčiai Žingsnyje.

3. SVARSTYTA. Administracijos atrankos tvarkos aptarimas.

REZULTATAS. Aptarta administracijos atrankos eiga ir vykdomų etapų laikotarpiai. Taip pat
remiantis dabartine administracijos struktūra buvo sudaryti prioritetai, pagal kuriuos bus
kviečiami ir ieškomi kandidatai į administraciją. Žmonių bus ieškoma į šiuos komitetus:
Finansai, Renginiai, Ryšiai su visuomene, Vidiniai ryšiai, Žmogiškieji ištekliai, Plėtra.

4. SVARSTYTA. Nacionalinės konferencijos ir visuotinio suvažiavimo programos nustatymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Nacionalinę konferenciją vykdyti spalio 15-17 d., o visuotinį
suvažiavimą šaukti spalio 17 d.
Nacionalinėje konferencijoje nagrinėti šias temas: skyriaus koordinatorių tipų pakeitimas,
Žingsnio veiklos tikslų ir sričių keitimas, Žingsnio transformacijos vykdymas. Taip pat skirti
papildomai laiko ryšių tarp skyrių koordinatorių kūrimui ir stiprinimui bei patirties pasidalijimui.
Visuotiniame suvažiavime nagrinėti šiuos dokumentus: įstatai, narystės reglamentas, skyriaus
reglamentas, visuotinio suvažiavimo reglamentas.

5. SVARSTYTA. Skyrių kvotų visuotiniame suvažiavime nustatymas.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Visuotiniame suvažiavime kiekvienam skyriui suteikti po
vieną balsą bei kviesti dalyvauti po vieną atstovą iš skyriaus.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorius Eimantas Butkus
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