
 0LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGOS „ŽINGSNIS“ 
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Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ suvažiavimas (toliau Visuotinis 

suvažiavimas) vyko 2014 11 07. 

Posėdžio pirmininkas – Laurynas Ginkus  

Posėdžio sekretorė – Margarita Krankalytė 

Posėdyje dalyvauja 29 balsavimo teisę turinčių Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės 

sąjungos „Žingsnis“ (toliau LKJBS „Žingsnis“) narių, kvorumas, kuriam reikalingi 27 balsavimo 

teisę turintys nariai, yra; 4 posėdžio stebėtojai, svečiai. 

 DARBOTVARKĖ: 

Suvažiavimo atidarymas, svečių sveikinimai; 

Suvažiavimo pirmininko, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas 

Darbotvarkės tvirtinimas; 

Pirmininko veiklos ataskaita; 

Valdybos veiklos ataskaita; 

Revizijos komisijos veiklos ataskaita; 

Pertrauka 

Naujos organizacijos įstatų redakcijos pristatymas ir svarstymas; 

Kandidatų į LKJBS „Žingsnis“ valdybą prisistatymas, klausimai, atsakymai; 

Kandidato į Revizijos komisiją prisistatymas, klausimai, atsakymai; 

Balsavimo procedūra; 

Vidinės ir išorinės kultūros pristatymas ir diskusijos; 

Balsavimo rezultatų paskelbimas; 

Organizacijos pavadinimo keitimo plano pristatymas; 

Kiti klausimai, suvažiavimo uždarymas. 

 

 

SVARSTOMA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 

SIŪLOMA: LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo (toliau suvažiavimas) balsų skaičiavimo 

komisijos nariais siūlomi Jovydas Vatiekūnas (Žagarės skyrius), Vaida Eirošiūtė (Marijampolės 

skyrius), Karolis Karkalas (Šiaulių skyrius). Kandidatai sutinka. 

NUTARTA: patvirtinti vis trys kandidatai. Išrinkta balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė – Vaida 

Eirošiūtė. 

 

SVARSTOMA: Suvažiavimo pirmininko rinkimai 

SIŪLOMA: Suvažiavimo pirmininku siūlomas Laurynas Ginkus. Kandidatas sutinka. 

NUTARTA: pritarta bendru sutarimu. 

 

SVARSTOMA: Suvažiavimo sekretoriato tvirtinimas 

SIŪLOMA: Suvažiavimo sekretorė siūloma Margarita Krankalytė. Kandidatė sutinka. 

NUTARTA: pritarta bendru sutarimu. 

 

 

SVARSTOMA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

SIŪLOMA: Pristatytas suvažiavimo darbotvarkės projektas. 

NUTARTA: pritarta bendru sutarimu. 

 

SVARSTOMA: Pirmininkas pristato savo veiklos ataskaitą. 

 



Jovydas Vaitiekūnas pasitikslina, kuo organizacijai svarbūs privatūs rėmėjai. 

L. Ginkus paaiškina. 

 

Balsavimas: už-23 , prieš-0, susilaikė-6. 

NUTARTA: ataskaita priimta. 

 

 

SVARSTOMA: Valdybos veiklos ataskaita. 

 

Žilvinas Vaišnoras užduoda klausimą dėl organizacijos atstovavimo. 

L. Ginkus atsako. 

 

Balsavimas: už-22 , prieš-0, susilaikė-7. 

NUTARTA: ataskaita priimta. 

 

 

SVARSTOMA: Revizijos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas. 

Balsavimas: už-24 , prieš-0, susilaikė-4. 

NUTARTA: ataskaita priimta. 

 

SVARSTOMA: Nauja įstatų redakcija. 

SIŪLOMA: L. Ginkus pristato naujos įstatų redakcijos pakeitimus. 

 

A. Stasiukynas siūlo 9.5 punkte pašalinti iždininko atsakomybę. 

A. Stasiukynas siūlo 3.2 ir 3.3 punkte keisti nustatytą LKJBS „Žingsnis“ narių amžių į 14-29 metus. 

 

Balsavimas: už 29, prieš-0, susilaikė-0. 

NUTARTA: priimti L. Ginkaus ir A. Stasiukyno pasiūlyti įstatų pakeitimai. 

 

SVARSTOMA: Įstatų redakcijos kolegijos steigimas. 

SIŪLOMA: Margarita Krankalytė ir Darius Stonys; kandidatai sutinka. 

NUTARTA: už-27, prieš-0, susilaikė-2. 

 

SVARSTOMA: Kandidatų į valdybą pristatymas. 

SIŪLOMA: Violeta Papreckaitė ir Rasa Jakutytė siūlomos kaip kandidatės į LKJBS „Žingsnis“ 

valdybą; kandidatės sutinka. 

Violeta Papreckaitė sako kalbą. Už kandidatę pasisako Margarita Krankalytė ir Rasa Jakutytė. 

Pasisakymų prieš kandidatę nėra. Žilvinas Vaišnoras klausia apie kandidatės turimą patirtį 

organizacijoje. Jovydas Vaitiekūnas klausia, kaip kandidatės nuomone būtų galima vystyti 

organizacijos skyrių bendradarbiavimą. Mantas Vaičiulis klausia, kuo kandidatė užsiima be veiklos 

organizacijoje. V. Papreckaitė atsako į visus klausimus. 

Rasa Jakutytė sako kalbą. Už kandidatę pasisako Darius Stonys, Andrius Stasiukynas. Žilvinas 

Vaišnoras klausia apie kandidatės turimą patirtį organizacijoje, Jovydas Vaitiekūnas klausia, kuo, 

kandidatės nuomone, būtų galima pritraukti jaunimą savanoriauti organizacijoje. Kandidatė atsako į 

klausimus. 

 



 

SVARSTOMA: Kandidato į revizijos komisiją pristatymas. 

SIŪLOMA: Mantas Vaičiulis siūlomas kaip kandidatas į LKJBS „Žingsnis“ revizijos komisiją. 

Kandidatas sutinka. 

 

Mantas Vaičiulis sako kalbą. Už kandidatą pasisako M. Krankalytė, L. Ginkus. Žilvinas Vaišnoras 

klausia apie kandidato turimą patirtį organizacijoje ir ar, kandidato nuomone, jam pavyks išlikti 

nešališkam. Evelina teiraujasi, kuo tokia patirtis kandidatui gali praversti gyvenime, Jovydas 

Vaitiekūnas klausia, ar kandidatas jaučiasi pasirengęs tokioms pareigoms. M. Vaičiulis atsako. 

 

Balsavimo procedūros rezultatai: 

Iš 29 biuletenių, 27 galiojantys ir 2 sugadinti. 

 

Dėl kandidatės į LKJBS „Žingsnis“ valdybą V. Papreckaitės balsavimo rezultatai: už-21, prieš-6, 

susilaikė-0. 

Dėl kandidatės į LKJBS „Žingsnis“ valdybą R. Jakutytės balsavimo rezultatai: už-27, prieš-0, 

susilaikė-0.  

Dėl kandidato į LKJBS „Žingsnis“  revizijos komisiją M. Vaičiulio balsavimo rezultatai:  už-18; 

prieš-9, susilaikė-0. 

NUTARTA: R. Jakutytė ir V. Papreckaitė paskelbiamos LKJBS „Žingsnis“ valdybos narėmis, M. 

Vaičiulis skelbiamas LKJBS „Žingsnis“ revizijos komisijos nariu. 

 

SVARSTOMA: Organizacijos pavadinimo keitimo plano tvirtinimas. 

SIŪLOMA: L. Ginkus pristato organizacijos pavadimo keitimo planą. 

NUTARTA: pritarta bendru sutarimu. 

 

Pristatoma vystoma LKJBS „Žingsnis“ vidinės ir išorinės kultūros idėja, reikšmė bei bruožai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      

 Laurynas Ginkus 

Posėdžio sekretoriatas 

        

 Margarita Krankalytė 

  


