Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“

EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022-02-21 Nr. 123
Vilnius
Posėdis įvyko 2022 m. vasario 21 d.
Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.
Posėdžio sekretorė – Gabija Rudytė.
Dalyviai: Eimantas Butkus, Fausta Dambrauskaitė, Karina Butkevičiūtė, Lina Baužytė, Deividas
Bartkus, Saule Šeputytė.
Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valdybos projektų tarpinė apžvalga;
Supažindinimas su valdybos darbo pagrindais;
Administracijos lūkesčių valdybai aptarimas;
Valdybos tarpusavio lūkesčių aptarimas;
2022 m. veiklos plano tvirtinimas;
Narystės sutarties ir lūkesčių nariams aptarimas;
Tolimesnių valdybos veiklų aptarimas;
Administracijos atrankos planavimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.
REZULTATAS. Aptarti valdybos narių vykdomi projektai ir kaip sekasi vykdyti vasario
mėnesiui numatytas veiklas:
Lina: Bendradarbiaudama su administravimo komitetu parengė narystės sutarties šabloną,
ateinančiomis savaitėmis tvarkys sutartį pagal valdybos pastebėjimus. Taip pat turėjo pirmąjį
skambutį su skyrių koordinatorių integracijos tobulinimo darbo grupe.
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Eimantas: Sukūrė Žingsnio socialinio tinklo pradinę sistemos techninės specifikacijos versiją
(duomenų bazės architektūrą, vartotojo sąsajos schemą, nefunkcinius reikalavimus),
interaktyvius pagrindinių langų eskizus, sudarė pradinį darbų sąrašą, kad galėtų pradėti
programavimo darbus ir paskelbė registraciją dėl socialinio tinklo testavimo.
Karina: Dirba su Žingsnio veiklų lentele, sukūrė jai klausimus ir šiuo metu laukia informacinių
technologijų komiteto atsakymo dėl tolimesnių darbų.
Deividas: Per ateinančias kelias savaites planuoja baigti darbus su asmens duomenų apsaugos
aprašu ir turėti skambučius su IT ir administravimo komitetais. Sukūrė prevencinės programos
kūrimo darbo grupės Slack’o kanalą ir išsiuntė laiškus su svarbiausia informacija.

2. SVARSTYTA. Supažindinimas su valdybos darbo pagrindais.
REZULTATAS. Naujos valdybos narės supažindintos su valdybos darbo pagrindais, atsakyta į
posėdžio metu užduotus naujų valdybos narių klausimus.

3. SVARSTYTA. Administracijos lūkesčių valdybai aptarimas.
REZULTATAS. Posėdžio metu buvo aptarti administracijos narių lūkesčiai, pageidavimai,
poreikiai valdybai ir išsikelti veiksmai, kurie bus vykdomi artimiausiu metu dėl pageidavimų
įgyvendinimo.

4. SVARSTYTA. Valdybos tarpusavio lūkesčių aptarimas.
REZULTATAS. Posėdžio metu buvo nustatyti ir aptarti lūkesčiai vieni kitiems valdyboje.

5. SVARSTYTA. 2022 m. veiklos plano tvirtinimas.
REZULTATAS. Valdyba ir administracijos nariai iškėlė nacionalines veiklas šiems metams,
kurios yra sudėtos į metinį grafiką. Posėdžio metu buvo aptartos veiklos ir veikloms paskirti
valdybos nariai. Priimtas sprendimas dėl nacionalinio veiklų plano tvirtinimo.
NUTARTA (6 už; 0 prieš; 0 susilaiko). Patvirtinti 2022 metų veiklos planą.
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6. SVARSTYTA. Narystės sutarties ir lūkesčių nariams aptarimas.
REZULTATAS. Narystės sutarties ir lūkesčių nariams aptarimas nukeltas į kitą posėdį.

7. SVARSTYTA. Tolimesnių valdybos veiklų aptarimas.
REZULTATAS. Tolimesnių valdybos veiklų aptarimas nukeltas į kitą posėdį.

8. SVARSTYTA. Administracijos atrankos planavimas.
REZULTATAS. Naujų administracijos narių atranka bus vykdoma į visus komitetus. Posėdžio
metu buvo aptarta kokiu būdu bus kviečiami nariai kandidatuoti į laisvas administracijos
komitetų vietas. Administracijos atranka prasidės kovo 2 d.

Posėdžio pirmininkas

Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorė
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