LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGA „ŽINGSNIS“
VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS
2019-10-13
Kaunas
LKJBS „Žingsnis“ Visuotinis suvažiavimas vyko 2019 m. spalio 13 d.
Suvažiavimo pirmininkai: Edvinas Danyla, Laura Kuchanauskaitė.
Suvažiavimo sekretoriai: Deividas Bartkus, Karina Butkevičiūtė.
DARBOTVARKĖ:
Spalio 13 d., šeštadienis
11:00 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:25
13:25 – 13:55
13:55 – 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 14:50
14:50 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:00

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė sesija.
Visuotinio suvažiavimo atidarymas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.
Etikos komisijos narių atstatydinimas. Etikos komisijos narių pasisakymai ir klausimai
jiems. Pasisakymai už ir prieš.
Balsavimo procedūra dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo.
Pertrauka.
Revizijos komisijos reglamento, Skyriaus reglamento tvirtinimas.
Rezultatų dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo pristatymas.
Kandidatų į Etikos komisiją prisistatymas ir klausimai jiems. Pasisakymai už ir prieš.
Balsavimo procedūra dėl rinkimų į Etikos komisiją.
Pietų pertrauka.
Rezultatų dėl Etikos komisijos rinkimų pristatymas.
Visuotinio suvažiavimo uždarymas.

1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo atidarymas. Visuotinio suvažiavimo
pirmininkų, sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas, Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės
tvirtinimas.
1.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo atidarymas
Visuotinio suvažiavimo dalyvius sveikina LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus.
E. Butkus (Pirmininkas) pradeda balsavimo mandatų išdavimą. Informuojama, kad iš viso yra išduoti 162
balsai. Remiantis LKJBS „Žingsnis“ įstatų 7.5. punktu „Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne
mažiau pusės visų balso teisę turinčių delegatų“. Šiuo metu Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės
sąjungoje „Žingsnis“ yra 295 nariai, todėl kvorumui reikalingi 148 balsai.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 162 balsai.
Kvorumas yra.
1.2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkų tvirtinimas.

LKJBS „Žingsnis“ Pirmininkas E. Butkus (Pirmininkas) Visuotinio suvažiavimo pirmininkais siūlo
patvirtinti Edviną Danylą (Valdyba) ir Laurą Kuchanauskaitę (Valdyba).
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo pirmininkais patvirtinti E. Danylą (Valdyba) ir L.
Kuchanauskaitę (Valdyba).
1.3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo sekretorių tvirtinimas.
E. Danyla siūlo Visuotinio suvažiavimo sekretoriais patvirtinti D. Bartkų (Administracija) ir K. Butkevičiūtę
(Administracija).
NUTARTA (bendru sutarimu). D. Bartkus (Administracija) ir K. Butkevičiūtė (Administracija) patvirtinti
Visuotinio suvažiavimo sekretoriais.
1.4. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
E. Danyla siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 4 asmenų.
NUTARTA (bendru sutarimu).Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 4 asmenų.
Suvažiavimo pirmininkai kviečia siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.
Valerijus Jaunius (Klaipėdos skyrius) siūlo Tadą Rimkevičių (Kėdainių skyrius).
Tadas Rimkevičius (Kėdainių skyrius) siūlo Valerijų Jaunių (Klaipėdos skyrius).
Darius Stonys (Vilniaus skyrius) siūlo Neringą Dautartaitę (Kauno skyrius).
Tadas Vadvilavičius (Revizijos komisija) siūlo Darių Stonį (Vilniaus skyrius).
Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijos nariais.
Tadas Rimkevičius (Kėdainių skyrius) sutinka.
Valerijus Jaunius (Klaipėdos skyrius) sutinka.
Neringa Dautartaitė (Kauno skyrius) sutinka.
Darius Stonys (Vilniaus skyrius) sutinka.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją, sudarytą iš 4 asmenų: Tado
Rimkevičiaus, Dariaus Stonio, Neringos Dautartaitės ir Valerijaus Janiaus.
1.5. SVARSTYTA. Suvažiavimo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko tvirtinimas.
Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos nariai kviečiami išsirinkti komisijos pirmininką. Balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku išrinkta Neringa Dautartaitė (Kauno skyrius).
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkę Neringą Dautartaitę.
1.6. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.
E. Danyla pristato LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.

Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: D. Stonys (Vilniaus skyrius).
E. Butkus (Pirmininkas) atsako.
SIŪLOMA.Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.
2. SVARSTYTA. Etikos komisijos narių atstatydinimas. Etikos komisijos narių pasisakymai ir
klausimai jiems. Pasisakymai už ir prieš.
2.1. SVARSTYTA. Siūlymas atstatydinti Etikos komisijos narius Žilviną Vaišnorą ir Augustiną
Janutaitį.
Valdybos siūlymą atstatydinti Etikos komisijos narius Žilviną Vaišnorą ir Augustiną Janutaitį pristatyti
kviečiamas G. Verseckas (Valdyba).
D. Stonys (Vilniaus skyrius) prašo pasisakyti Gabrielę Juodytę (Etikos komisija).
G. Juodytė (Etikos komisija) sutinka.
G.Juodytė pristato Etikos komisijoje susiklosčiusią situaciją.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: L. Ginkus (Revizijos komisija).
G. Juodytė, G. Verseckas ir E. Butkus atsako.
Tikrinamas kvorumas.
Remiantis LKJBS „Žingsnis“ įstatų 7.5. punktu „Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau
pusės visų balso teisę turinčių delegatų“. Šiuo metu Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungoje
„Žingsnis“ yra 295 nariai, todėl kvorumui reikalingi 148 balsai.
Salėje yra 162 balsai.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Svarstyti Etikos komisijos narių atstatydinimo klausimą.
BALSAVO:
Už: 160
Prieš: 0
Susilaiko: 1
NUTARTA. Svarstyti Etikos komisijos narių atstatydinimo klausimą.
2.2. SVARSTYTA. Etikos komisijos narių atstatydinimas.

Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ Etikos komisijos narių atstatydinimą.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ Ž. Vaišnoro atstatydinimą.
Pasisako „už“: D. Stonys, E. Butkus.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Janutaičio atstatydinimą.
Pasisako „už“: D. Stonys.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
2.3. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo.
D. Bartkus primena slapto balsavimo procedūrą bei pristato balsavimo biuletenius ir jų žymėjimą balsuojant.
Balsų skaičiavimo komisija patikrina balsadėžę ir ją užantspauduoja, taip pat apžiūri vokus su biuleteniais ir
juos suskaičiuoja.
Skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra. Skelbiama balsavimo procedūros pabaiga.
3. SVARSTYTA. Revizijos komisijos reglamento, Skyriaus reglamento tvirtinimas.
Tikrinamas kvorumas.
Remiantis LKJBS „Žingsnis“ įstatų 7.5. punktu „Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau
pusės visų balso teisę turinčių delegatų“. Šiuo metu Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungoje
„Žingsnis“ yra 295 nariai, todėl kvorumui reikalingi 148 balsai.
Salėje yra 162 balsai.
Kvorumas yra.
3.1. SVARSTYTA. Revizijos komisijos reglamento pristatymas.
Revizijos komisijos reglamentą kviečiamas pristatyti Tadas Vadvilavičius (Revizijos komisija).
T. Vadvilavičius pristato siūlomą Revizijos komisijos reglamentą.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: D. Stonys, E. Butkus, L. Ražaitis, N. Baranauskaitė.
L. Ginkus, T. Vadvilavičius atsako.
T. Vadvilavičius (Revizijos komisija) teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 3.10. punktą ir formuluoti jį taip: „Revizijos komisija privalo svarstyti prašymus, kai į ją
kreipiasi:
3.10.1. Pirmininkas;
3.10.2. Valdybos narys;
3.10.3. Skyrius.“
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 3.10.3. punktą ir formuluoti jį taip: „Revizijos komisija privalo
svarstyti prašymus, kai į ją kreipiasi:
3.10.1. Pirmininkas;
3.10.2. Valdybos narys;
3.10.3. Skyrius.“

3.2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos reglamento tvirtinimas.
SIŪLOMA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisijos reglamento keitimą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisijos reglamento keitimą.
3.3. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos sudarymas.
SIŪLOMA. Sudaryti redakcinę kolegiją iš 3 asmenų.
NUTARTA (bendru sutarimu). Sudaryti redakcinę kolegiją iš 3 asmenų.
Suvažiavimo pirmininkai kviečia siūlyti kandidatus į Redakcinę kolegiją.
Eimantas Butkus (Pirmininkas) siūlo save.
Darius Stonys (Vilniaus skyrius) siūlo Luką Ražaitį (Marijampolės skyrius).
Lukas Ražaitis (Marijampolės skyrius) siūlo Darių Stonį (Vilniaus skyrius).
Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti Redakcinės kolegijos nariais.
Eimantas Butkus (Pirmininkas) sutinka.
Darius Stonys (Vilniaus skyrius) sutinka.
Lukas Ražaitis (Marijampolės skyrius) sutinka.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją, sudarytą iš 3 asmenų: Eimanto Butkaus,
Dariaus Stonio ir Luko Ražaičio.
3.4. SVARSTYTA. Skyriaus reglamento pristatymas.
Skyriaus reglamentą kviečiama pristatyti Karina Butkevičiūtė (Administracija).
K. Butkevičiūtė pristato siūlomą Skyriaus reglamentą.
L. Ginkus (Revizijos komisija) teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 2.2.3. punktą ir formuluoti jį taip: „Žingsnio nariai“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 2.2.3. punktą ir formuluoti jį taip: „Žingsnio nariai“.
D. Stonys (Vilniaus skyrius) teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Išbraukti 3.1.1. punktą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Išbraukti 3.1.1. punktą.
L. Ginkus (Revizijos komisija) užduoda klausimą dėl 3.1.2. punkto.
K. Butkevičiūtė, E. Butkus atsako.
D. Bartkus teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 3.1.2. punktą ir formuluoti jį taip: „organizuoja atviras veiklas, kurių metu skatina
Žingsnio vertybes atitinkantį jaunimo gyvenimo būdą“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 3.1.2. punktą ir formuluoti jį taip: „organizuoja atviras veiklas, kurių
metu skatina Žingsnio vertybes atitinkantį jaunimo gyvenimo būdą“.
L. Ginkus (Revizijos komisija) užduoda klausimą dėl 3.2. punkto.

D. Bartkus (Administracija) atsako.
R. Polevičiūtė užduoda klausimą dėl 4.2.1. punkto.
E. Butkus ir D. Stonys atsako.
D. Bartkus teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 4.2.1. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyriaus narys, iš Skyriaus ir Žingsnio gali būti
pašalintas Vyresniojo koordinatoriaus ar Valdybos sprendimu, pažeidus bent vieną iš 2.3 punkte nurodytų
sąlygų“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 4.2.1. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyriaus narys, iš Skyriaus ir
Žingsnio gali būti pašalintas Vyresniojo koordinatoriaus ar Valdybos sprendimu, pažeidus bent vieną iš 2.3
punkte nurodytų sąlygų“.
SIŪLOMA. Keisti 4.2.2. punktą ir formuluoti jį taip: „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 sprendimu“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 4.2.2. punktą ir formuluoti jį taip: „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
sprendimu“.
L. Ginkus teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 5.1. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyriaus steigimas yra svarstomas artimiausiame
Valdybos posėdyje, kai tame pačiame 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“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 5.1. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyriaus steigimas yra svarstomas
artimiausiame Valdybos posėdyje, kai tame pačiame 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“.
L. Ginkus teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Keisti 5.2. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyrius gali būti uždaromas vienašališku Valdybos
sprendimu, o jo nariai pašalinami, pagal 4.2 punktą, kai:“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti 5.2. punktą ir formuluoti jį taip: „Skyrius gali būti uždaromas
vienašališku Valdybos sprendimu, o jo nariai pašalinami, pagal 4.2 punktą, kai:“.
SIŪLOMA. Keisti Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę, pratęsiant Skyriaus reglamento nagrinėjimą ir
nukeliant jo priėmimą po Rezultatų dėl Etikos komisijos rinkimų pristatymo.
Siūlomas darbotvarkės projektas:
11:00 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:10

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė sesija.
Visuotinio suvažiavimo atidarymas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.

12:10 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:25
13:25 – 13:55
13:55 – 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 14:50
14:50 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:10
16:10 – 16:30

Etikos komisijos narių atstatydinimas. Etikos komisijos narių pasisakymai ir klausimai
jiems. Pasisakymai už ir prieš.
Balsavimo procedūra dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo.
Pertrauka.
Revizijos komisijos reglamento, Skyriaus reglamento tvirtinimas.
Rezultatų dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo pristatymas.
Kandidatų į Etikos komisiją prisistatymas ir klausimai jiems. Pasisakymai už ir prieš.
Balsavimo procedūra dėl rinkimų į Etikos komisiją.
Pietų pertrauka.
Rezultatų dėl Etikos komisijos rinkimų pristatymas.
Skyriaus reglamento tvirtinimas.
Visuotinio suvažiavimo uždarymas.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti siūlomą darbotvarkės pakeitimą.
Tikrinamas kvorumas.
Remiantis LKJBS „Žingsnis“ įstatų 7.5. punktu „Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau
pusės visų balso teisę turinčių delegatų“. Šiuo metu Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungoje
„Žingsnis“ yra 295 nariai, todėl kvorumui reikalingi 148 balsai.
Salėje yra 162 balsai.
Kvorumas yra.
4. SVARSTYTA. Rezultatų dėl Etikos komisijos narių atstatydinimo pristatymas.
E. Danyla kviečia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkę pristatyti balsavimo rezultatus. Balsų skaičiavimo
komisijos pirmininkė N. Dautartaitė (Kauno skyrius) pristato Visuotinio suvažiavimo Balsų skaičiavimo
komisijos protokolą ir skelbia rezultatus. Išdalinti 162 biuleteniai, balsadėžėje rasti 162, iš jų sugadinti 0.
Balsai dėl Augustino Janutaičio atstatydinimo iš Etikos komisijos pasiskirstė taip:
Už: 162
Prieš: 0
Susilaikė: 0
NUTARTA. Atstatydinti Augustiną Janutaitį iš Etikos komisijos.
Balsai dėl Žilvino Vaišnoro atstatydinimo iš Etikos komisijos pasiskirstė taip:
Už: 144
Prieš: 18
Susilaikė: 0
NUTARTA. Atstatydinti Žilviną Vaišnorą iš Etikos komisijos.
5. SVARSTYTA. Kandidatų į Etikos komisiją prisistatymas ir klausimai jiems. Pasisakymai „už“ ir
„prieš“.
Pagal Visuotinio suvažiavimo reglamento 8 pastraipos 8.7 punktą, „Valdybos, Revizijos komisijos nariais
tampa kandidatai, gavę daugiausią balsų“. Suvažiavimo pirmininkas informuoja apie šio klausimo svarstymo
eigą. Prisistatymams kandidatams į Etikos komisijos narius yra skiriama po 3 minutes, po kurių bus
leidžiama užduoti po 3 klausimus kandidatui.

5.1. SVARSTYTA. Kandidatų į Etikos komisiją prisistatymas ir klausimai jiems.
Kviečiama prisistatyti Rūta Polevičiūtė.
Kviečiama užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: D. Stonys, G. Verseckas.
R. Polevičiūtė atsako.
5.2. SVARSTYTA. Pasisakymai „už“ ir „prieš“ kandidatus į Etikos komisiją.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ kandidatus į Etikos komisiją.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ Rūtos Polevičiūtės kandidatūrą.
Pasisako „už“: E. Butkus ir D. Stonys.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
5.3. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl rinkimų į Etikos komisiją.
D. Bartkus primena slapto balsavimo procedūrą bei pristato balsavimo biuletenius ir jų žymėjimą balsuojant.
Balsų skaičiavimo komisija patikrina balsadėžę ir ją užantspauduoja, taip pat apžiūri vokus su biuleteniais ir
juos suskaičiuoja.
Skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra. Skelbiama balsavimo procedūros pabaiga.
6. SVARSTYTA. Rezultatų dėl rinkimų į Etikos komisiją pristatymas.
E. Danyla kviečia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkę pristatyti balsavimo rezultatus. Balsų skaičiavimo
komisijos pirmininkė N. Dautartaitė (Kauno skyrius) pristato Visuotinio suvažiavimo Balsų skaičiavimo
komisijos protokolą ir skelbia rezultatus. Išdalinti 162 biuleteniai, balsadėžėje rasti 162, iš jų sugadinti 0.
Balsai už kandidatus į LKJBS „Žingsnis“ Etikos komisiją pasiskirstė taip:
Už: 162
Prieš: 0
Susilaikė: 0
NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Etikos komisijos nare R. Polevičiūtę.
T. Vadvilavičius teikia siūlymą.
SIŪLOMA:
1) Nustatyti išrinktos Etikos komisijos narės Rūtos Polevičiūtės kadenciją 1 metų ir 1 mėnesio trukmės.
2) Nustatyti išrinktos Etikos komisijos narės Rūtos Polevičiūtės kadenciją 2 metų trukmės.
BALSAVO: Vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų.
Už pasiūlymą Nr. 1: 1;
Už pasiūlymą Nr. 2: 160.
NUTARTA. Nustatyti išrinktos Etikos komisijos narės Rūtos Polevičiūtės kadenciją 2 metų trukmės.

7. SVARSTYTA. Skyriaus reglamento tvirtinimas.
Skyriaus reglamentą kviečiama pristatyti Karina Butkevičiūtė (Administracija).
K. Butkevičiūtė pristato siūlomą Skyriaus reglamentą.
T. Vadvilavičius užduoda klausimą.
E. Butkus atsako.
G. Verseckas teikia siūlymą.
N. Dautartaitė teikia siūlymą.
L. Ginkus užduoda klausimą.
D. Bartkus atsako.
SIŪLOMA. Keisti punktą 8.1.10. ir formuluoti jį taip: „Komunikuoja su Valdyba, Administracija ir
Revizijos komisija ir Etikos komisija“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Keisti punktą 8.1.10. ir formuluoti jį taip: „Komunikuoja su Valdyba,
Administracija ir Revizijos komisija ir Etikos komisija“.
T. Vadvilavičius užduoda klausimą.
E. Butkus atsako.
T. Vadvilavičius užduoda klausimą.
D. Stonys, L. Ginkus komentuoja.
SIŪLOMA. Įterpti 9.1.4. punktą ir formuluoti jį taip: „Gali Skyriaus vardu pasirašyti organizacijos vidinius
dokumentus“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Įterpti 9.1.4. punktą ir formuluoti jį taip: „Gali Skyriaus vardu pasirašyti
organizacijos vidinius dokumentus“.
E. Butkus teikia siūlymą.
SIŪLOMA. Pašalinti 8.3.4. punktą „Yra atsakingas už skyriaus inventorių ir tikslingą jo panaudojimą“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pašalinti 8.3.4. punktą „Yra atsakingas už skyriaus inventorių ir tikslingą jo
panaudojimą“.
Tikrinamas kvorumas.
Remiantis LKJBS „Žingsnis“ įstatų 7.5. punktu „Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau
pusės visų balso teisę turinčių delegatų“. Šiuo metu Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungoje
„Žingsnis“ yra 295 nariai, todėl kvorumui reikalingi 148 balsai.
Salėje yra 162 balsai.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Skyriaus reglamentą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Skyriaus reglamentą.
8. SVARSTYTA.Visuotinio suvažiavimo uždarymas.
Visuotinį suvažiavimą uždaro LKJBS „Žingsnis“ Pirmininkas E. Butkus.

Pirmininkai
Sekretoriai

Edvinas Danyla
Laura Kuchanauskaitė
Deividas Bartkus
Karina Butkevičiūtė

