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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2022-03-21 Nr. 125

Vilnius

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 21 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorė – Gabija Rudytė.

Dalyviai: Lina Baužytė, Deividas Bartkus, Karina Butkevičiūtė, Eimantas Butkus, Fausta
Dambrauskaitė, Saulė Šeputytė.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos projektų tarpinė apžvalga;
2. Vydmantų skyriaus uždarymas;
3. Šiaulių Lieporių skyriaus uždarymas;
4. 2022 m. finansinio plano tvirtinimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos projektų tarpinė apžvalga.

REZULTATAS. Aptarti valdybos narių vykdomi projektai ir kaip sekasi vykdyti kovo mėnesiui
numatytas veiklas:

Eimantas: Surinko žingsniečių testinius atsakymus, su Karina išgrynino galutinius klausimus ir
paruošė jaunimo poreikius/interesus bei Žingsnio tikslinę auditoriją išgryninančią anketą.
Pasidalino viešinimo instrukcija su skyriais, kurie padės surinkti reikiamus atsakymus.

Eimantas: Dirbo su Žingsnio socialinio tinklo kūrimu. Sukūrė sistemą, kuri leidžia pridėti narius
į sistemą. Išsiuntė meniu ikonų testavimo anketą testuotojams ir greitu metu planuoja paskelbti
interaktyvią vartotojo sąsają, kurią sukūrė seniau, kad surinktų pastebėjimus dėl planuojamos
programėlės išvaizdos.
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Lina: Dirbo su skyrių koordinatorių integracijos ir apmokymų kūrimu, turėjo skambutį su darbo
grupe bei išsiaiškino kas bus atsakingi už mokymus bei kiek laiko jie turi trukti. Greitu metu
Lina turės dar vieną skambutį su darbo grupe.

Saulė: Dirbo su bendros naujų narių integracijos į organizaciją sistemos kūrimu, peržvelgė
Eimanto siųstus anksčiau surinktus duomenis apie integracijos sistemas.

Fausta: Sudarė juodraštį atrinkusi svarbiausius bendruomenių moderatorių principus, šiuo metu
jau baigia išryškinti reikiamas kompetencijas, kad sukurtų ir galėtų tinkamai moderuoti Žingsnio
veiklų dalyvių bendruomenę.

Deividas: Turėjo aptarimo skambutį ir perdavė darbus skirtus Administravimo ir Informacinių
technologijų komitetams dėl asmens duomenų apsaugos sistemos.

2. SVARSTYTA. Vydmantų skyriaus uždarymas.

REZULTATAS. Vydmantų skyrius pranešė, kad dėl mažo esančių kelių narių įsitraukimo nori
uždaryti skyrių. Skyrius keletą kartų buvo lankytas, kurti skyriaus planai ateičiai, tačiau juos
sunkiai sekėsi vykdyti, taip pat skyriaus nariai nedalyvaudavo Žingsnio nacionaliniuose
renginiuose.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Vydmantų skyrių.

3. SVARSTYTA. Šiaulių Lieporių skyriaus uždarymas.

REZULTATAS. Šiaulių Lieporių skyrius pranešė, kad dėl mažo narių skaičiaus ir žemo noro
įsitraukti nori uždaryti skyrių. Skyrius porą kartų buvo lankytas ir buvo kuriami planai skyriaus
įsitraukimui į nacionalines Žingsnio veiklas, tačiau jie buvo neįvykdyti, taip pat skyriaus nariai
nedalyvaudavo Žingsnio nacionaliniuose renginiuose.

NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Uždaryti Šiaulių Lieporių skyrių.

4. SVARSTYTA. 2022 m. finansinio plano tvirtinimas.

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo peržiūrėtas administracijos Finansų komiteto paruoštas
2022 metų finansinis planas, atsakyta į finansų komiteto komentarus, pateikti pastebėjimai ir
vertinimas.
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NUSPRĘSTA (VIENBALSIAI). Nukelti finansinio plano tvirtinimą į kitą posėdį, kuomet bus
atlikti pasiūlyti plano pakeitimai.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorė Gabija Rudytė
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