Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Visuotinio suvažiavimo protokolas
2020-02-08 Kaunas
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ (toliau - LKJBS „Žingsnis“)
visuotinis suvažiavimas vyko 2020 m. vasario 8 d.
Suvažiavimo pirmininkas: Edvinas Danyla.
Suvažiavimo sekretoriatas: Lina Baužytė, Neringa Dautartaitė.
Dalyvių sąrašas pateiktas priede Nr. 1
.
Apie LKJBS „Žingsnis“ visuotinį suvažiavimą LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas Eimantas Butkus
LKJBS „Žingsnis“ skyrių koordinatorius ir revizijos komisijos pirmininką informavo ir pakvietė
dalyvauti 2020 m. sausio 7 d. Informacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu (priedas Nr. 2) ir
pateikta LKJBS „Žingsnis“ interneto svetainėje.
DARBOTVARKĖ:
10:30 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:55
11:55 – 12:05
12:05 – 12:15
12:15 – 12:50
12:50 – 13:00

13:00 – 13:15
13:15 – 13:25
13:25 – 13:35
13:35 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10

Dalyvių atvykimas ir registracija
Įvadinė sesija
Svečių sveikinimai ir visuotinio suvažiavimo atidarymas
Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretoriato ir balsų skaičiavimo
komisijos rinkimas
Kvorumo tikrinimas ir darbotvarkės tvirtinimas
Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio
pristatymas. Klausimai ir atsakymai
Revizijos komisijos išvadų dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų
rinkinio pristatymas. Išvadų tvirtinimas. Veiklos ataskaitos ir finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Kavos pertrauka
Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
Pavadinimo keitimo klausimo svarstymas
Naujųjų įstatų projekto svarstymas
Pietūs
Metų geriausių nominacijų pristatymas
Kandidatų į valdybą prisistatymas. Klausimai ir atsakymai
Kandidatų į etikos komisiją prisistatymas. Klausimai ir atsakymai
Pasisakymai dėl kandidatų į valdybą bei etikos komisiją

16:10 – 17:05
17:05 – 17:35
17:35 – 17:50
17:50 – 18:00

Slapto balsavimo procedūra ir kavos pertrauka
Reglamentų svarstymas
Slapto balsavimo rezultatų paskelbimas, apdovanojimai
Visuotinio suvažiavimo uždarymas

1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ visuotinio suvažiavimo atidarymas. Visuotinio
suvažiavimo pirmininkų, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
1.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ visuotinio suvažiavimo atidarymas.
LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus atidaro LKJBS „Žingsnis“ visuotinį suvažiavimą.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo atidaryti visuotinį suvažiavimą.
NUTARTA (bendru sutarimu).Atidaryti visuotinį suvažiavimą.
1.2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkų rinkimas.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo visuotinio suvažiavimo pirmininku tvirtinti E.
Danylą.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo pirmininku tvirtinti E. Danylą.
1.3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo sekretoriato rinkimas.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo visuotinio suvažiavimo sekretoriatu tvirtinti L.
Baužytę ir N. Dautartaitę.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo sekretoriatu tvirtinti L. Baužytę ir N.
Dautartaitę.
1.4. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla, atsižvelgiant į susirinkusių asmenų skaičių ir
erdvę, siūlo balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu).Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia siūlyti kandidatus į balsų

skaičiavimo komisiją.
S. Keršytė (Kauno skyrius) siūlo G. Gudeliauską (Marijampolės skyrius).
D. Žandaravičius (Administracija) siūlo Ž. Skyrių (Kauno skyrius).
S. Keršytė (Kauno skyrius) siūlo save.
T. Varanavičiūtė (Kauno skyrius) siūlo save.
D. Masiliauskaitė (Kauno skyrius) siūlo save.
D. Bartkus (Administracija) siūlo G. Rudytę (Skaistgirio skyrius).
Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti balsų skaičiavimo komisijos nariais.
G. Gudeliauskas sutinka.
Ž. Skyrius nesutinka.
S. Keršytė sutinka.
T. Varanavičiūtė sutinka.
D. Masiliauskaitė sutinka.
G. Rudytė sutinka.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti balsų
skaičiavimo komisiją, kurią sudaro: T. Varanavičiūtė, G. Gudeliauskas, S. Keršytė,
G. Rudytė, D. Masiliūnaitė.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu).Tvirtinti balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudaro:
T. Varanavičiūtė, G. Gudeliauskas, S. Keršytė, G. Rudytė, D. Masiliūnaitė.
1.5. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos
pirmininko tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisijos nariai kviečiami išsirinkti komisijos pirmininką. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininke išrinkta D. Masiliūnaitė.
SIŪLOMA.Balsų skaičiavimo komisijos teikimu Visuotinio suvažiavimo
pirmininkas E. Danyla siūlo balsų skaičiavimo komisijos pirmininke tvirtinti D.
Masiliūnaitę.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu).Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke tvirtinti
D. Masiliūnaitę.

2. SVARSTYTA. Kvorumo tikrinimas ir darbotvarkės tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama suskaičiuoti visuotiniame suvažiavime
esančius narius.
Visuotiniame suvažiavime iš viso yra 189 nariai.
LKJBS „Žingsnis“ visuotinio suvažiavimo dieną, 2020 m. vasario 8 d., turi 523
narius.
Kvorumui reikalingas narių skaičius yra 262. Kadangi kvorumo nėra, visuotinis
suvažiavimas laikomas neįvykusiu.
2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo uždarymas.
LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus uždaro visuotinį suvažiavimą.
LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas šaukia LKJBS „Žingsnis“ pakartotinį visuotinį
suvažiavimą, prasidedantį 2020 m. vasario 8 d. 12:00 val., apie kurį organizacijos
nariams praneša išsiųsdamas kvietimus elektroniniu paštu.

Pirmininkas
Sekretoriatas

Edvinas Danyla
Lina Baužytė
Neringa Dautartaitė

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Pakartotinio visuotinio suvažiavimo protokolas
2020-02-08 Kaunas
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ (toliau - LKJBS „Žingsnis“)
visuotinis suvažiavimas vyko 2020 m. vasario 8 d.
Suvažiavimo pirmininkai: Edvinas Danyla, Eimantas Butkus.
Suvažiavimo sekretoriatas: Lina Baužytė, Neringa Dautartaitė.
Dalyvių sąrašas pateiktas priede Nr. 1
.
Apie LKJBS „Žingsnis“ pakartotinį visuotinį suvažiavimą LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas
Eimantas Butkus LKJBS „Žingsnis“ skyrių koordinatorius ir revizijos komisijos pirmininką
informavo ir pakvietė dalyvauti 2020 m. vasario 8 d. Informacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu
ir pateikta LKJBS „Žingsnis“ interneto svetainėje.
DARBOTVARKĖ:
12:00 – 12:05
12:05 – 12:15
12:15 – 12:20
12:20 – 12:55
12:55 – 13:05

13:05 – 13:15
13:15 – 13:25
13:25 – 13:35
13:35 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 17:05

Visuotinio suvažiavimo atidarymas
Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretoriato ir balsų skaičiavimo
komisijos rinkimas
Darbotvarkės tvirtinimas
Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio
pristatymas. Klausimai ir atsakymai
Revizijos komisijos išvadų dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų
rinkinio pristatymas. Išvadų tvirtinimas. Veiklos ataskaitos ir finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Kavos pertrauka
Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
Pavadinimo keitimo klausimo svarstymas
Įstatų projekto svarstymas
Pietūs
Metų geriausių nominacijų pristatymas
Kandidatų į valdybą prisistatymas. Klausimai ir atsakymai
Kandidatų į etikos komisiją prisistatymas. Klausimai ir atsakymai
Pasisakymai dėl kandidatų į valdybą bei etikos komisiją
Slapto balsavimo procedūra ir kavos pertrauka

17:05 – 17:35
17:35 – 17:50
17:50 – 18:00

Reglamentų svarstymas
Slapto balsavimo rezultatų paskelbimas, apdovanojimai
Visuotinio suvažiavimo uždarymas

1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pakartotinio visuotinio suvažiavimo atidarymas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkų, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Darbotvarkės tvirtinimas.
1.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pakartotinio visuotinio suvažiavimo atidarymas.
LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus atidaro LKJBS „Žingsnis“ pakartotinį visuotinį
suvažiavimą.
SIŪLOMA. E. Butkus (Pirmininkas) siūlo atidaryti pakartotinį visuotinį suvažiavimą.
NUTARTA (bendru sutarimu).Atidaryti pakartotinį visuotinį suvažiavimą (toliau - visuotinį
suvažiavimą).
1.2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkų rinkimas.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo visuotinio suvažiavimo pirmininku tvirtinti E.
Danylą.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo pirmininku tvirtinti E. Danylą.
1.3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo sekretoriato rinkimas.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo visuotinio suvažiavimo sekretoriatu tvirtinti L.
Baužytę ir N. Dautartaitę.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo sekretoriatu tvirtinti L. Baužytę ir N.
Dautartaitę.
1.4. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla, atsižvelgiant į susirinkusių asmenų
skaičių ir erdvę, siūlo balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.

NUTARTA (bendru sutarimu).Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia siūlyti kandidatus į balsų
skaičiavimo komisiją.
S. Keršytė (Kauno skyrius) siūlo G. Gudeliauską (Marijampolės skyrius).
D. Žandaravičius (Administracija) siūlo Ž. Skyrių (Kauno skyrius).
S. Keršytė (Kauno skyrius) siūlo save.
T. Varanavičiūtė (Kauno skyrius) siūlo save.
D. Masiliauskaitė (Kauno skyrius) siūlo save.
D. Bartkus (Administracija) siūlo G. Rudytę (Skaistgirio skyrius).
Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti balsų skaičiavimo komisijos nariais.
G. Gudeliauskas sutinka.
Ž. Skyrius nesutinka.
S. Keršytė sutinka.
T. Varanavičiūtė sutinka.
D. Masiliauskaitė sutinka.
G. Rudytė sutinka.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti balsų
skaičiavimo komisiją, kurią sudaro: T. Varanavičiūtė, G. Gudeliauskas, S. Keršytė,
G. Rudytė, D. Masiliūnaitė.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu).Tvirtinti balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudaro:
T. Varanavičiūtė, G. Gudeliauskas, S. Keršytė, G. Rudytė, D. Masiliūnaitė.
1.5. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos
pirmininko tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisijos nariai kviečiami išsirinkti komisijos pirmininką. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininke išrinkta D. Masiliūnaitė.
SIŪLOMA.Balsų skaičiavimo komisijos teikimu visuotinio suvažiavimo
pirmininkas E. Danyla siūlo balsų skaičiavimo komisijos pirmininke tvirtinti D.
Masiliūnaitę.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.

NUTARTA (bendru sutarimu).Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke tvirtinti
D. Masiliūnaitę.
1.6. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla pristato LKJBS „Žingsnis“ pakartotinio
visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti LKJBS
„Žingsnis“ pakartotinio visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ pakartotinio visuotinio
suvažiavimo darbotvarkę.
2. SVARSTYTA. Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos ir finansinių
ataskaitų rinkinio pristatymas. Klausimai ir atsakymai.
2.1. SVARSTYTA. Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos ir finansinių
ataskaitų rinkinio pristatymas.
E. Butkus (Pirmininkas) kviečiamas pristatyti Pirmininko ir valdybos veiklos
ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį. E. Butkus pristato Pirmininko ir valdybos
veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti 2 klausimus.
Klausimų nėra.
3. SVARSTYTA. Revizijos komisijos išvadų dėl veiklos ataskaitos ir finansinių
ataskaitų rinkinio pristatymas. Išvadų tvirtinimas. Veiklos ataskaitos ir
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3.1. SVARSTYTA. Revizijos komisijos išvadų dėl veiklos ataskaitos ir
finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
T. Vadvilavičius (Revizijos komisija) kviečiamas pristatyti Revizijos komisijos
išvadas dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio. T. Vadvilavičius
pristato Revizijos komisijos išvadas dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų
rinkinio.

Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
3.2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos išvadų dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisija užima savo vietas balsų skaičiavimui.
SIŪLOMA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti revizijos komisijos
išvadas dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio.
BALSAVO:
Už: 187
Prieš: 0
Susilaiko: 2
NUTARTA. Tvirtinti revizijos komisijos išvadas dėl veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų
rinkinio.
SIŪLOMA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti Pirmininko ir valdybos
veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį.
BALSAVO:
Už: 187
Prieš: 0
Susilaiko: 2
NUTARTA. Tvirtinti Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį.
4. SVARSTYTA. Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
4.1. SVARSTYTA. Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas.
T. Vadvilavičius (Revizijos komisija) kviečiamas pristatyti revizijos komisijos veiklos ataskaitą.
T. Vadvilavičius pristato revizijos komisijos veiklos ataskaitą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
4.2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Balsų skaičiavimo komisija užima savo vietas balsų skaičiavimui.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti revizijos komisijos
veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už: 176
Prieš: 0
Susilaiko: 13
NUTARTA. Tvirtinti revizijos komisijos veiklos ataskaitą.
Išsiregistravo T. Vadvilavičius (Revizijos komisija).
Salėje yra 188 balsai.
5. SVARSTYTA. Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
5.1. SVARSTYTA. Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas.
R. Polevičiūtė (Etikos komisija) kviečiama pristatyti etikos komisijos veiklos ataskaitą. R.
Polevičiūtė pristato etikos komisijos veiklos ataskaitą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
5.2. SVARSTYTA. Etikos komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisija užima savo vietas balsų skaičiavimui.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo tvirtinti etikos komisijos
veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už: 185
Prieš: 0
Susilaiko: 3
NUTARTA. Tvirtinti etikos komisijos veiklos ataskaitą.
6. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimas.
6.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimo pristatymas.

E. Butkus (Pirmininkas) kviečiamas pristatyti LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimą.
E. Butkus pristato pavadinimo keitimo klausimą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
6.2. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisija užima savo vietas balsų skaičiavimui.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo Lietuvos krikščioniškojo
jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ (akronimas - LKJBS „Žingsnis“) pavadinimą keisti į
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (akronimas - LJS „Žingsnis“).
BALSAVO:
Už: 185
Prieš: 0
Susilaiko: 3
NUTARTA. Tvirtinti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“
(akronimas - LKJBS „Žingsnis“) pavadinimo keitimą į Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
(akronimas - LJS „Žingsnis“).
7. SVARSTYTA. Naujųjų įstatų projekto klausimas.
7.1. SVARSTYTA. Naujųjų įstatų projekto pristatymas.
E. Butkus (Pirmininkas) kviečiamas pristatyti naujųjų įstatų projektą. E. Butkus pristato naujųjų
įstatų projektą.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo 6.7. punktą papildyti žodžiais „ar
Revizijos komisijos“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Papildyti naujųjų įstatų 6.7. punktą žodžiais „ar
Revizijos komisijos“.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo naujųjų įstatų 11.2. punktą papildyti
žodžiais „slaptu balsavimu“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.

NUTARTA (bendru sutarimu). Papildyti naujųjų įstatų 11.2. punktą žodžiais
„slaptu balsavimu“.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo naujųjų įstatų 12.2. punktą papildyti
žodžiais „slaptu balsavimu“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Papildyti naujųjų įstatų 12.2. punktą žodžiais
„slaptu balsavimu“.
SIŪLOMA.E. Butkus (Pirmininkas) siūlo naujųjų įstatų 14.4. punkte žodį
„įstatymų“ pakeisti į žodžius „teisės aktų“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pakeisti naujųjų įstatų 14.4. punkte žodį
„įstatymų“ į žodžius „teisės aktų“.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla kviečia užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: G. Mikulskaitė (Vilniaus skyrius), L. Ražaitis (Administracija),
B. Bernotavičius (Kauno skyrius).
E. Butkus atsako.
7.2. SVARSTYTA. Naujųjų įstatų projekto tvirtinimas.
Balsų skaičiavimo komisija užima savo vietas balsų skaičiavimui.
SIŪLOMA. Tvirtinti naujųjų įstatų projektą.
BALSAVO:
Už: 188
Prieš: 0
Susilaiko: 0
NUTARTA.Tvirtinti naujųjų įstatų projektą.
8. SVARSTYTA. Metų geriausių nominacijų pristatymas.

8.1. SVARSTYTA.Metų geriausių nominacijų pristatymas.
L. Kuchanauskaitė (Valdyba) kviečiama pristatyti metų geriausių nominacijas. L.
Kuchanauskaitė pristato metų geriausių nominacijas.
Metų patyręs skyrius:
Darbėnų skyrius
Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Marijampolės skyrius
Šiaulių J. Janonio skyrius
Šiaulių Lieporių skyrius
Tauragės skyrius
Vilniaus skyrius
Metų jaunėlis skyrius:
Alytaus skyrius
Raseinių skyrius
Joniškio „Saulė“ skyrius
Palangos skyrius
Panevėžio skyrius
Metų koordinatorius:
Ana Buinovskaitė (Paluknio skyrius)
Junita Dabušinskaitė (Alytaus skyrius)
Rugilė Gapkalovaitė (Viduklės skyrius)
Kamilė Ignatavičiūtė (Panevėžio skyrius)
Valerijus Jaunius (Klaipėdos skyrius)
Otilija Linkevičiūtė (Kauno skyrius)
Diana Masiliūnaitė (Kauno skyrius)
Gabija Pakatiliūtė (Joniškio skyrius)
Rūta Polevičiūtė (Marijampolės skyrius)
Metų žingsnietis:
Karina Butkevičiūtė (Administracija)
Eimantas Butkus (Pirmininkas)
Justina Geronaitytė (Panevėžio skyrius)
Evaldas Grigelionis (Administracija)
Diana Masiliūnaitė (Kauno skyrius)

Monika Mikutytė (Darbėnų skyrius)
Gabija Pakatiliūtė (Joniškio skyrius)
Rūta Polevičiūtė (Etikos komisija)
Lukas Ražaitis (Administracija)
Asta Romikaitytė (Administracija)
Darius Stonys (Vilniaus skyrius)
Metų renginys:
2019 vykusi Darbėnų „Sniego gniūžtės“ stovykla bei mokymai prieš stovyklą
Nacionalinė „Sniego gniūžtė“
Nacionalinė Konferencija ir Visuotinis suvažiavimas
Sąskrydis
Regioniniai mokymai
Viduklės skyriaus mokymai
G. Mikulskaitė (Vilniaus skyrius) pasisako dėl nominacijų skyrimo tvarkos.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Danyla siūlo pakeisti Visuotinio
suvažiavimo pirmininką į E. Butkų (Pirmininkas).
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo pirmininką pakeisti į E.
Butkų.
9. SVARSTYTA. Kandidatų į valdybą prisistatymas. Klausimai ir atsakymai.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti norinčius
kandidatuoti į etikos komisiją.
E. Grigelionis (Administracija) siūlo K. Klevinską (Raseinių skyrius).
O. Avižiūtė (Joniškio skyrius) siūlo save.
T. Rimkevičius (Kėdainių skyrius) siūlo save.
Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka kandidatuoti į etikos komisiją.
K. Klevinskas (Raseinių skyrius) sutinka.
O. Avižiūtė (Joniškio skyrius) sutinka.
T. Rimkevičius (Kėdainių skyrius) sutinka.

Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus pristato kandidatų į valdybą prisistatymų tvarką,
kandidatų dokumentų pateikimo tvarką, klausimų uždavimo tvarką.
9.1. SVARSTYTA. Valdybos narių skaičiaus nustatymas.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus pristato valdybos pasiūlymą nustatyti valdybos
narių skaičių į 6.
SIŪLOMA.Valdybos teikimu visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus siūlo valdybą
sudaryti iš 6 narių.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Valdybą sudaryti iš 6 narių.
9.2. SVARSTYTA. Kandidatų į valdybą prisistatymas. Klausimai ir atsakymai.
D. Bartkus (Administracija) kviečiamas prisistatyti. D. Bartkus pristato savo
kandidatūrą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: E. Šlajūtė (Administracija), D. Žandaravičius (Administracija).
D. Bartkus atsako.
E. Grigelionis (Administracija) kviečiamas prisistatyti. E. Grigelionis pristato savo
kandidatūrą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: L. Baužytė (Valdyba), B. Bernotavičius (Kauno skyrius), D.
Žandaravičius (Administracija). Papildomą klausimą užduoda D. Stonys (Vilniaus
skyrius).
E. Grigelionis atsako.
10. SVARSTYTA. Kandidatų į etikos komisiją prisistatymas. Klausimai ir
atsakymai.
10.1. SVARSTYTA. Kandidatų į etikos komisiją prisistatymas. Klausimai ir
atsakymai.
O. Avižiūtė (Joniškio skyrius) kviečiama prisistatyti. O. Avižiūtė pristato savo

kandidatūrą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: G. Pakatiliūtė (Joniškio skyrius), N. Baranauskaitė (Šiaulių
Lieporių skyrius), F. Dambrauskaitė (Joniškio skyrius).
O. Avižiūtė atsako.
K. Klevinskas (Raseinių skyrius) kviečiamas prisistatyti. K. Klevinskas pristato savo
kandidatūrą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: N. Baranauskaitė (Šiaulių Lieporių skyrius), D. Stonys
(Vilniaus skyrius).
K. Klevinskas atsako.
T. Rimkevičius (Kėdainių skyrius) kviečiamas prisistatyti. T. Rimkevičius pristato
savo kandidatūrą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: D. Žandaravičius (Administracija), S. Vigelas (Valdyba).
T. Rimkevičius atsako.
11. SVARSTYTA. Pasisakymai dėl kandidatų į valdybą bei etikos komisiją.
11.1. SVARSTYTA. Pasisakymai dėl kandidatų į valdybą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“
kandidatus į valdybą.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ D.
Bartkaus kandidatūrą.
Pasisako „už“: S. Vigelas (Valdyba), A. Kungytė (Administracija), A. Romikaitytė
(Administracija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ E.
Grigelionio kandidatūrą.

Pasisako „už“: S. Vigelas (Valdyba), O. Avižiūtė (Joniškio skyrius)
Pasisakymų „prieš“ nėra.
11.2. SVARSTYTA. Pasisakymai dėl kandidatų į etikos komisiją.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“
kandidatus į etikos komisiją.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ O.
Avižiūtės kandidatūrą.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ K.
Klevinsko kandidatūrą.
Pasisako „už“: M. Kundrotas (Raseinių skyrius).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ T.
Rimkevičiaus kandidatūrą.
Pasisako „už“: S. Keršytė (Kauno skyrius), V. Jaunius (Klaipėdos skyrius), I.
Tribuišytė (Panevėžio skyrius).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
12. SVARSTYTA. Slapto balsavimo procedūra.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus pristato slapto balsavimo procedūrą
bei pristato balsavimo biuletenius ir jų žymėjimą balsuojant.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus siūlo tvirtinti balsavimo biuletenių
formą ir žymėjimo būdą.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti balsavimo biuletenių formą ir žymėjimo
būdą.
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.

13. SVARSTYTA. Reglamentų svarstymas.
13.1. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo reglamento pakeitimų pristatymas.
G. Verseckas (Valdyba) kviečiamas pristatyti Visuotinio suvažiavimo reglamento pakeitimus.
G. Verseckas pristato Visuotinio suvažiavimo reglamento pakeitimus.
SIŪLOMA.G. Verseckas (Valdyba) siūlo 3.2. punktą papildyti žodžiais „Etikos
komisijos pirmininką“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Papildyti 3.2. punktą žodžiais „Etikos komisijos
pirmininką“.
SIŪLOMA.G. Verseckas (Valdyba) siūlo 4.2.1. punkte žodžius „tikrieji nariai“
pakeisti į žodį „Nariai“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pakeisti 4.2.1. punkte žodžius „tikrieji nariai“ į
žodį „Nariai“.
SIŪLOMA.G. Verseckas (Valdyba) siūlo 4.1.5. punktą papildyti žodžiais „vyresni
nei 13 metų“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Papildyti 4.1.5. punktą žodžiais „vyresni nei 13
metų“.
SIŪLOMA.G. Verseckas (Valdyba) siūlo pridėti 4.2.2. punktą „Kiti balso teisę
turintys asmenys“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pridėti 4.2.2. punktą „Kiti balso teisę turintys
asmenys“.
SIŪLOMA.G. Verseckas (Valdyba) siūlo 4.3. punkte žodį „organizacijos“ pakeisti
į žodį „Žingsnio“.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pakeisti 4.3. punkte žodį „organizacijos“ į žodį
„Žingsnio“.
Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus kviečia užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: I. Filipauskaitė (Alytaus skyrius), M. Drakšas (Klaipėdos
skyrius), L. Ražaitis (Administracija). Papildomą klausimą užduoda A. Romikaitytė
(Administracija).
G. Verseckas atsako.
13.2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo reglamento pakeitimų tvirtinimas.
SIŪLOMA.Visuotinio suvažiavimo pirmininkas E. Butkus siūlo tvirtinti atnaujintą
Visuotinio suvažiavimo reglamentą.
Klausiama ar yra prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti atnaujintą Visuotinio suvažiavimo
reglamentą.
14. SVARSTYTA. Slapto balsavimo rezultatų paskelbimas, apdovanojimai
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė D. Masiliūnaitė kviečiama pristatyti slapto
balsavimo rezultatus. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė D. Masiliūnaitė
pristato slapto balsavimo rezultatus.
Išdalinta 110 biuletenių, balsadėžėje rasta 110, iš jų galiojantys - 110, negaliojantys 0.
Balsai už kandidatus į LKJBS „Žingsnis“ valdybą dvejų metų kadencijai pasiskirstė:
D. Bartkus
Už: 170
Susilaikė: 18
E. Grigelionis
Už: 170
Susilaikė: 18
NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ valdybos nariais dvejų metų kadencijai: D. Bartkų ir E.
Grigelionį.

Balsai už kandidatus į LKJBS „Žingsnis“ etikos komisiją dvejų metų kadencijai
pasiskirstė:
O. Avižiūtė
Už: 37
Susilaikė: 151
K.Klevinskas
Už: 171
Susilaikė: 17
T. Rimkevičius
Už: 174
Susilaikė: 14
NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ etikos komisijos nariais dvejų metų kadencijai: K.
Klevinską ir T. Rimkevičių.
Balsai už LKJBS „Žingsnis“ 2019 metų nominacijų apdovanojimus pasiskirstė:
Metų patyręs skyrius:
Marijampolės skyrius
Metų jaunėlis skyrius:
Alytaus skyrius
Metų koordinatorius:
Gabija Pakatiliūtė (Joniškio skyrius)
Metų žingsnietis:
Lukas Ražaitis (Administracija)
Metų renginys:
Nacionalinė „Sniego gniūžtė“
15. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo uždarymas.
LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus uždaro LKJBS „Žingsnis“ pakartotinį visuotinį
suvažiavimą.
SIŪLOMA. E. Butkus (Pirmininkas) siūlo uždaryti pakartotinį visuotinį suvažiavimą.

NUTARTA (bendru sutarimu).Uždaryti pakartotinį visuotinį suvažiavimą.
Pirmininkai
Eimantas Butkus
Edvinas Danyla
Sekretoriatas
Lina Baužytė
Neringa Dautartaitė

