
LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGA „ŽINGSNIS“ 
 VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS  

 
2019-05-18 

Kaunas  
 

LKJBS „Žingsnis“ Visuotinis suvažiavimas vyko 2019 m. gegužės 18 d. 
Suvažiavimo pirmininkė: Viktorija Gailiūtė 
Suvažiavimo sekretoriai: Lina Baužytė, Deividas Bartkus.  
 

DARBOTVARKĖ:  

Gegužės 18 d., šeštadienis 

11:00 – 11:30 Dalyvių atvykimas ir registracija. 
11:30 – 12:00 Įvadinė sesija. 
12:00 – 12:10 Visuotinio suvažiavimo atidarymas. 
12:10 – 12:25 Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisijos 

rinkimai. 
12:25 – 12:30 Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. 
12:30 – 13:15 LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai ir 

atsakymai. 
13:15 – 13:25 Revizijos komisijos išvadų dėl metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas 

ir tvirtinimas. 
13:25 – 13:30 LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas. 
13:30 – 14:30 Pietūs. 
14:30 – 14:35 LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimo pristatymas ir balsavimas. 
14:35 – 14:40 LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo klausimo pristatymas ir balsavimas. 
14:40 – 15:00 LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimų pristatymas ir balsavimas. 
15:00 – 15:10 Pertrauka. 
15:10 – 16:30 Darbo grupės (Skyriaus ir koordinatorių reglamentai). 
16:30 – 16:40 Pertrauka.  
16:40 – 18:00 LKJBS „Žingsnis“ įstatų pakeitimų pristatymas ir balsavimas. 
18:00 – 18:15 Visuotinio suvažiavimo uždarymas. 
 

1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo atidarymas. Suvažiavimo pirmininkų, 
sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas, suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. 

1.1. SVARSTYTA.  LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo atidarymas 

Visuotinio suvažiavimo dalyvius sveikina LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus. 

E. Butkus pradeda balsavimo mandatų išdavimą. Informuojama, kad iš viso yra išduoti 179 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 266 nariai, todėl kvorumui reikalingi 133 balsai. 



Tikrinamas kvorumas.  

Salėje yra 179 balsai.  

Kvorumas yra. 

1.2. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo pirmininkų tvirtinimas. 

LKJBS „Žingsnis“ pirmininkas E. Butkus Visuotinio suvažiavimo pirmininku siūlo patvirtinti V. Gailiūtę 
(LiJOT).  

NUTARTA (bendru sutarimu). Visuotinio suvažiavimo pirmininku patvirtinti V. Gailiūtę. 

1.3. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo sekretorių tvirtinimas. 

V. Gailiūtė siūlo Visuotinio suvažiavimo sekretoriais patvirtinti L. Baužytę ir D. Bartkų. 

NUTARTA (bendru sutarimu). L. Baužytė ir D. Bartkus patvirtinti Visuotinio suvažiavimo sekretoriais. 

1.4. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 

V. Gailiūtė siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.  

NUTARTA (bendru sutarimu). Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų. 

Visuotinio suvažiavimo pirmininkas kviečia siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.  

V. Krušinskaitė (Kauno skyrius) siūlo save.  

E. Šlajūtė (Administracija) siūlo save.  

D. Strelčiūnas (Šiaulių Lieporių skyrius) siūlo save.  

N. Dautartaitė (Kauno skyrius) siūlo save.  

R. Polevičiūtė (Marijampolės skyrius) siūlo L. Ražaitį (Marijampolės skyrius). 

G. Bužinskas (Administracija) siūlo T. Rimkevičių (Kėdainių skyrius). 

Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijos nariais.  

V. Krušinskaitė sutinka. 

E. Šlajūtė sutinka.  

D. Strelčiūnas sutinka.  

N. Dautartaitė sutinka.  

L. Ražaitis atsisako. 

T. Rimkevičius sutinka.  

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją, sudarytą iš 5 asmenų: V. 
Krušinskaitė, E. Šlajūtė, D. Strelčiūnas, N. Dautartaitė, T. Rimkevičius.  



1.5. SVARSTYTA. Suvažiavimo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko tvirtinimas.  

Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos nariai kviečiami išsirinkti komisijos pirmininką. Balsų 
skaičiavimo komisijos pirmininku išrinkta E. Šlajūtė (Administracija). 

1.6. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.  

V. Gailiūtė pristato LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę. 

SIŪLOMA. D. Stonys (Vilniaus skyrius) siūlo į darbotvarkę įtraukti Etikos komisijos veiklos ataskaitos 
pristatymą prieš LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymą.  

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės 
papildymą Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymu prieš LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir 
finansinės ataskaitos pristatymą. 

SIŪLOMA.  Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę. 

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti papildytą LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo 
darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Etikos komisijos veiklos ataskaita.  

2.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Etikos komisijos veiklos ataskaitos pristatymas. 

G. Juodytė kviečiama pristatyti Etikos komisijos veiklos ataskaitą. G. Juodytė pristato veiklos ataskaitą.  

Kviečiama užduoti 3 klausimus.  

Klausimus užduoda: D. Stonys (Vilniaus skyrius).  

G. Juodytė atsako.  

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Etikos komisijos veiklos ataskaitą.  

 

3. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir 
tvirtinimas. 

3.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas. 

E. Butkus kviečiamas pristatyti LKJBS „Žingsnis“ metinę veiklos ir finansinę ataskaitą.  E. Butkus 
pristato LKJBS „Žingsnis“ metinę veiklos ir finansinę ataskaitą.  

Kviečiama užduoti 3 klausimus.  

Klausimus užduoda: D. Stonys (Vilniaus skyrius). 

E. Butkus atsako. 



3.2. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisijos išvados dėl  LKJBS „Žingsnis“ metinės 
veiklos ir finansinės ataskaitos. 

LKJBS „Žingsnis“  Revizijos komisijos išvadas pristatyti kviečiamas LKJBS „Žingsnis“ Revizijos 
komisijos pirmininkas L. Ginkus. 

L. Ginkus pristato LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisijos išvadas dėl LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos 
ir finansinės ataskaitos. 

Kviečiama užduoti 3 klausimus.  

Klausimų nėra. 

3.3. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas. Revizijos 
komisijos išvadų dėl ataskaitos tvirtinimas. 

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 sąjungoje 
„Žingsnis“ yra 266 nariai, todėl kvorumui reikalingi 133 balsai. 

Tikrinamas kvorumas.  

Salėje yra 178 balsai.  

Kvorumas yra. 

SIŪLOMA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisijos išvadas dėl metinės veiklos ataskaitos.  

BALSAVO: 

Už: 176 

Prieš: 0 

Susilaikė: 2 

NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Revizijos  komisijos išvadas dėl metinės veiklos ataskaitos. 

SIŪLOMA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ metinę veiklos ir finansinę ataskaitą.  

BALSAVO:  

Už: 176 

Prieš: 0 

Susilaiko: 2  

NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“  metinę veiklos ir finansinę ataskaitą. 

 

4. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės redagavimas. 



SIŪLOMA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimą ir LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo 
klausimą svarstyti prieš pietų pertrauką. 

Siūlomas darbotvarkės projektas: 

11:00 – 11:30 Dalyvių atvykimas ir registracija. 
11:30 – 12:00 Įvadinė sesija. 
12:00 – 12:10 Visuotinio suvažiavimo atidarymas. 
12:10 – 12:25 Visuotinio suvažiavimo pirmininko, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisijos 

rinkimai. 
12:25 – 12:30 Visuotinio suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. 
12:30 – 13:15 LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai ir 

atsakymai. 
13:15 – 13:25 Revizijos komisijos išvadų dėl metinės veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas 

ir tvirtinimas. 
13:25 – 13:30 LKJBS „Žingsnis“ metinės veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas. 
13:30 – 13:35 LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimo pristatymas ir balsavimas. 
13:35 – 13:40 LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo klausimo pristatymas ir balsavimas. 
13:40 – 14:40 Pietūs. 
14:40 – 15:00 LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimų pristatymas ir balsavimas. 
15:00 – 15:10 Pertrauka. 
15:10 – 16:30 Darbo grupės (Skyriaus ir koordinatorių reglamentai). 
16:30 – 16:40 Pertrauka.  
16:40 – 18:00 LKJBS „Žingsnis“ įstatų pakeitimų pristatymas ir balsavimas. 
18:00 – 18:15 Visuotinio suvažiavimo uždarymas. 
 

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti darbotvarkės pakeitimą. 

 

5. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimas. 

5.1. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo keitimo klausimo pristatymas. 

SIŪLOMA. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ (akronimas - LKJBS 
„Žingsnis“) pavadinimą keisti į Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (akronimas - LJS „Žingsnis“). 

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: L. Ražaitis (Marijampolės skyrius)  

E. Butkus atsako.  

SIŪLOMA. Balsuoti dėl Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ pavadinimo 
keitimo į Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“.  

BALSAVO:  

Už: 178 



Prieš: 0 

Susilaiko: 0 

NUTARTA. Tvirtinti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ (akronimas - 
LKJBS „Žingsnis“) pavadinimo keitimą į Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (akronimas - LJS 
„Žingsnis“). 

 

6. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo klausimas. 

6.1. SIŪLOMA. LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo klausimo pristatymas. 

SIŪLOMA. LKJBS „Žingsnis“ esamą buveinės adresą keisti į Žaliųjų ežerų g. 3 - 21, LT-08408, Vilnius. 

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: K. Butkevičiūtė (Administracija). 

E. Butkus atsako.  

SIŪLOMA. Balsuoti dėl LKJBS „Žingsnis“ buveinės keitimo tvirtinimo. 

BALSAVO:  

Už: 177 

Prieš: 0 

Susilaiko: 1 

NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ buveinės adreso pakeitimą į Žaliųjų ežerų g. 3 - 21, LT-08408, 
Vilnius.. 

 

7. SVARSTOMA. LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimų pristatymas ir balsavimas. 

7.1. SVARSTOMA. LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimų pristatymas.  

E. Danyla kviečiamas pristatyti LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimo planą. E. Danyla pristato LKJBS 
„Žingsnis“ strategijos pakeitimo planą. 

7.2. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ strategijoje nurodyto organizacijos pavadinimo keitimas. 

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 sąjungoje 
„Žingsnis“ yra 266 nariai, todėl kvorumui reikalingi 133 balsai. 

Tikrinamas kvorumas.  

Salėje yra 178 balsai.  

Kvorumas yra. 



SIŪLOMA. Keisti organizacijos pavadinimą strategijoje iš Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės 
sąjunga „Žingsnis“ (akronimas - LKJBS „Žingsnis“) į Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (akronimas - 
LJS „Žingsnis“). 

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos 
„Žingsnis“ (akronimas - LKJBS „Žingsnis“) pavadinimo strategijoje keitimą į Lietuvos jaunimo sąjunga 
„Žingsnis“ (akronimas - LJS „Žingsnis“). 

7.3. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ strategijos 2.1 punkto keitimas. 

E. Danyla (Valdyba) pristato Strategijos 2.1 punkto pakeitimo pasiūlymą.  

SIŪLOMA. Keisti 2.1 strategijos punktą ir performuluoti jį taip: „Kasmet bent 70% skyrių įvykdyti 
administracijos organizuojamus arba koordinuojamus standartizuotus „Sniego gniūžtės“ mokymus“.  

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: D. Stonys (Vilniaus skyrius).  

E. Danyla atsako.  

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos 2.1 punkto keitimą. 

7.4. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ strategijos 3.1 punkto panaikinimas. 

E. Danyla (Valdyba) pristato Strategijos 3.1 punkto pakeitimo pasiūlymą.  

SIŪLOMA. Panaikinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos 3.1 punktą. 

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: D. Stonys (Vilniaus skyrius), R. Polevičiūtė (Marijampolės skyrius). 

E. Danyla (Valdyba) atsako.  

S. Vigelas (Valdyba) papildo.  

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 sąjungoje 
„Žingsnis“ yra 266 nariai, todėl kvorumui reikalingi 133 balsai. 

Tikrinamas kvorumas.  

Salėje yra 179 balsai. 

Kvorumas yra.  

BALSAVO:  

Už: 160 

Prieš: 0 

Susilaiko: 19 



NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos 3.1 punkto panaikinimą.  

7.5. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Strategijos 3.3 punkto panaikinimas. 

E. Danyla (Valdyba) pristato Strategijos 3.3 punkto pakeitimo pasiūlymą.  

SIŪLOMA. Panaikinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos 3.3 punktą. 

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: S. Vigelas (Valdyba), K. Butkevičiūtė (Administracija). 

E. Danyla atsako 

NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos 3.3 punkto panaikinimą.  

7.6. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Strategijos 3.5 punkto įterpimas. 

E. Danyla (Valdyba) pristato Strategijos 3.5 punkto pasiūlymą.  

SIŪLOMA. 3 punkte įtraukti 3.5 papunktį: „Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros socialiniame tinkle 
Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20%“. 

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: L. Ražaitis (Marijampolės skyrius), G. Jokubauskaitė (Joniškio skyrius), D. Stonys 
(Vilniaus skyrius). 

G.Lėliūtė (Administracija) komentuoja. 

D. Stonys (Vilniaus skyrius) siūlo performuluoti punktą taip: „Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros 
socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20% ir bendrą žingsnio skyrių paskyrų 
socialiname tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 10%“. 

SIŪLYMAI:  

1) 3 punkte įtraukti 3.5 papunktį ir formuluoti jį taip: „Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros 
socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20%“.  

2) 3 punkte įtraukti 3.5 papunktį ir formuluoti jį taip: „Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros 
socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20% ir bendrą žingsnio skyrių paskyrų 
socialiname tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 10%“.  

BALSAVO: vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų. 

Už pasiūlymą nr. 1 - 32; 

Už pasiūlymą nr. 2 - 118. 

NUTARTA. 3 punkte įtraukti 3.5 papunktį ir formuluoti jį taip: „Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros 
socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20% ir bendrą žingsnio skyrių paskyrų 
socialiname tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 10%“. 

7.7. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ Strategijos 3.6 punkto įterpimas. 



Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: Emilija Šlajūtė (Administracija), Laurynas Ginkus (Revizijos komisija) 

E. Danyla (Valdyba) atsako. Komentuoja Gabrielė Lėliūtė (Administracija). 

SIŪLOMA. 3 punkte įtraukti 3.6 papunktį: „Įvykdytas bent vienas tęstinis viešinimo projektas 
socialiniuose tinkluose kasmet“. 

BALSAVO:  

Už: 135 

Prieš: 0 

Susilaiko:  44 

NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ Strategijos 3.6 punkto įterpimą. 

7.8. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimų 2017 – 2020 metams tvirtinimas. 

SIŪLOMA. Balsuoti už LKJBS „Žingsnis“ strategijos pakeitimus 2017 – 2020 metams. 

BALSAVO:  

Už: 178 

Prieš: 0 

Susilaiko: 0 

NUTARTA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ strategijos plano pakeitimus 2017 – 2020 metams.  

 

8. SVARSTYTA.  Skyriaus ir koordinatorių reglamentų darbo grupių pristatymas. 

S. Vigelas pristato darbo grupių temas ir kur jos vyks. 

Grupėms pirmininkauja D. Bartkus ir K. Butkevičiūtė. 

 

9. SVARSTYTA. LKJBS „Žingsnis“ įstatų keitimo svarstymas ir priėmimas.  

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 sąjungoje 
„Žingsnis“ yra 266 nariai, todėl kvorumui reikalingi 133 balsai. 

Tikrinamas kvorumas. 

Salėje yra 178 balsai. 

Kvorumas yra. 



E. Butkus kviečiamas pristatyti LKJBS „Žingsnis“ įstatų (toliau – Įstatai) keitimo priežastis ir jų 
pakeitimus.  

Kviečiama užduoti 3 klausimus. 

Klausimus užduoda: L. Ginkus (Revizijos komisija), D. Stonys (Vilniaus skyrius), G. Juodytė 
(Administracija).  

E. Butkus (Pirmininkas) atsako. Komentuoja: S. Vigelas (Valdyba), E. Danyla (Valdyba).  

D. Stonys (Vilniaus skyrius) teikia siūlymą dėl 11.2 ir 12.2 punktų.  

SIŪLYMAI:  

1) 11.2 punktą formuluoti taip: „Etikos komisiją sudaro 3 nariai, kurie tarpusavyje išsirenka 
komisijos pirmininką. Etikos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys į Etikos 
komisiją renkamas dvejų metų kadencijai“.  

2) 11.2 punktą formuluoti taip: „Etikos komisiją sudaro nariai, kurie tarpusavyje išsirenka komisijos 
pirmininką. Etikos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys į Etikos komisiją 
renkamas dvejų metų kadencijai“.  

BALSAVO: vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų. 

Už pasiūlymą nr. 1 - 5; 

Už pasiūlymą nr. 2 - 171. 

NUTARTA. 11.2 punktą formuluoti taip: „Etikos komisiją sudaro nariai, kurie tarpusavyje išsirenka 
komisijos pirmininką. Etikos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys į Etikos komisiją 
renkamas dvejų metų kadencijai“.  

SIŪLYMAI:  

1) 12.2 punktą formuluoti taip: „Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kurie tarpusavyje išsirenka 
komisijos pirmininką. Revizijos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys arba kitas 
fizinis asmuo, kuris nėra Žingsnio narys, į Revizijos komisiją renkamas dvejų metų kadencijai“.  

2) 12.2 punktą formuluoti taip: „Revizijos komisiją sudaro nariai, kurie tarpusavyje išsirenka 
komisijos pirmininką. Revizijos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys arba kitas 
fizinis asmuo, kuris nėra Žingsnio narys, į Revizijos komisiją renkamas dvejų metų kadencijai“.  

BALSAVO: vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų. 

Už pasiūlymą nr. 1 - 23; 

Už pasiūlymą nr. 2 - 121. 

NUTARTA. 12.2 punktą formuluoti taip: „Revizijos komisiją sudaro nariai, kurie tarpusavyje išsirenka 
komisijos pirmininką. Revizijos komisijos dydį nustato Visuotinis suvažiavimas. Narys arba kitas fizinis 
asmuo, kuris nėra Žingsnio narys, į Revizijos komisiją renkamas dvejų metų kadencijai“.  

SIŪLOMA. Tvirtinti LKJBS „Žingsnis“ įstatų keitimą. 



BALSAVO:  

Už: 178 

Prieš: 0 

Susilaiko: 0 

NUTARTA. Patvirtinti LKJBS „Žingsnis“ įstatų keitimą. 

SIŪLOMA. Sudaryti redakcinę kolegiją iš 3 asmenų.  

L. Ražaitis (Marijampolės skyrius) siūlo save. 

D. Stonys (Vilniaus skyrius) siūlo save. 

E. Butkus (Pirmininkas) siūlo save. 

K. Butkevičiūtė (Administracija) siūlo save. 

L. Sipavičius (Šiaulių Lieporių skyrius) siūlo G. Karžinauskaitę (Joniškio skyrius). 

Klausiama, ar pasiūlyti delegatai sutinka būti redakcinės kolegijos nariais. 

L. Ražaitis sutinka. 

D. Stonys sutinka. 

E. Butkus sutinka. 

K. Butkevičiūtė sutinka. 

G. Karžinauskaitė atsisako. 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti redakcinę kolegiją, sudarytą iš 4 asmenų: L. Ražaitis, D. 
Stonys, E. Butkus, K. Butkevičiūtė. 

10. SVARSTYTA. Visuotinio suvažiavimo uždarymas. 

Visuotinį suvažiavimą uždaro LKJBS „Žingsnis“ Pirmininkas E. Butkus. 

Pirmininkas Viktorija Gailiūtė  
Sekretoriai Lina Baužytė  
 Deividas Bartkus  
 

 

 


