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1. Bendrosios nuostatos. 

 

1.1. Šis reglamentas reglamentuoja Pirmininko veiklos formas bei tvarką, taip pat Pirmininko atsakomybę. 

1.2. Šiame reglamente vartojami trumpiniai: 

1.2.1. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ – „Žingsnis“; 

1.2.2. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ narių susirinkimas, turintis visas 

visuotinio narių susirinkimo teises – Suvažiavimas; 

1.2.3. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ pirmininkas – Pirmininkas; 

1.2.4. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ valdyba – Valdyba; 

1.2.5. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ valdybos narys – Valdybos 

narys; 

1.2.6. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ skyrius – Skyrius; 

1.2.7. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ skyriaus koordinatorius – 

Skyriaus koordinatorius; 

1.2.8. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ revizijos komisija – Revizijos 

komisija; 

1.2.9. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ revizijos komisijos pirmininkas 

– Revizijos komisijos pirmininkas; 

1.2.10. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ revizijos komisijos narys – 

Revizijos komisijos narys; 

1.2.11. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ etikos komisija – Etikos 

komisija; 

1.2.12. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ administracija – Administracija. 

1.2.13. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ narys – Narys; 

1.2.14. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ įstatai – Įstatai. 

1.3. Šį reglamentą Valdybos teikimu tvirtina ir/ar keičia Suvažiavimas Įstatų nustatyta tvarka. 

 

2. Pirmininko kompetencija 

 

2.1. Pirmininkas yra „Žingsnis“ vienasmenis valdymo organas, kuris vadovauja ir atstovauja „Žingsnis“, 

organizuoja „Žingsnis“ organų darbą (išskyrus Revizijos komisijos komiteto). 

2.2. Pirmininką renka Suvažiavimas. Asmuo gali būti Pirmininku ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. 

Pirmininkas pradeda eiti pareigas kitą dieną po Suvažiavimo, kuriame buvo išrinktas. 

2.3. Pirmininkas: 

2.3.1. „Žingsnis“ vardu sudaro ir pasirašo sutartis, kitus dokumentus;  

2.3.2. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri „Žingsnis“ struktūrinių padalinių veiklą; esant reikalui, 

sudaro darbo grupes bei prižiūri jų veiklą;  

2.3.3. organizuoja „Žingsnis“ finansinę-ūkinę veiklą ir už ją atsako, prižiūri ir tvarko „Žingsnis“ 

archyvus ir turtą;  

2.3.4. yra atsakingas už Valdybos ir Suvažiavimo sprendimų įgyvendinimą;  

2.3.5. yra atsakingas už Valdybos veiklą;  

2.3.6. teikia Valdybai tvirtinti „Žingsnis“ veiklos planą ir biudžeto projektą;  

2.3.7. rengia „Žingsnis“ veiklos ataskaitą ir teikia ją Suvažiavimui. Iki Suvažiavimo su „Žingsnis“ 

ataskaita supažindina Valdybos ir Revizijos komisijos narius;  

2.3.8. susitaręs su Valdyba, šaukia Suvažiavimą; 

2.3.9. šaukia Valdybos posėdžius;  

2.3.10. teikia Valdybai kandidatus į garbės narius;  



2.3.11. organizuoja „Žingsnis“ eilinį Suvažiavimą, Suvažiavimo dalyviams pritarus, jai pirmininkauja; 

2.3.12. koordinuoja „Žingsnis“ Alumni klubo veiklą; 

2.3.13. priima kitus klausimus, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems „Žingsnis“ organams; 

2.3.14. vykdo kitą Įstatams neprieštaraujančią veiklą.  

2.4. Pirmininkui nesant arba negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas atlieka pavaduotojai. Pirmininko 

pavaduotojai turi teisę dalyvauti Valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Pavaduotojų 

skaičių ir jų funkcijas pirmininko teikimu tvirtina Suvažiavimas. 

2.5. Pirmininkas yra atskaitingas ir atsakingas Suvažiavimui. 

2.6. Pirmininko priimami sprendimai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės 

aktams, „Žingsnis“ įstatams, Suvažiavimo sprendimams ir šiam reglamentui.  

  

3. Baigiamosios nuostatos 

 

3.1. Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja kitą dieną po Suvažiavimo, kuriame buvo priimtas(-i). 
 

 

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ 

Pirmininkas ... .... 

 

 

 

 


