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Dalyvių sąrašas priede Nr. 1. Dalyvauja 28 Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) nariai. 

Remiantis JGA įstatais, pakartotinis JGA visuotinis susirinkimas priima sprendimus 

neįvykusio eilinio visuotinio susirinkimo klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių 

skaičiaus. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

 

1. Pakartotinį visuotinį narių susirinkimą atidaro Jaunųjų gydytojų asociacijos 

valdybos pirmininkė Simona Stankevičiūtė. 

 

2. Siūlymas visuotinio susirinkimo pirmininku skelbti Simoną Stankevičiūtę, 

sekretoriumi – Luką Neimaną. 

i. Prieštaraujančių nėra; 

ii. Pakartotinio visuotinio susirinkimo pirmininku paskiriamas – Simona 

Stankevičiūtė, sekretoriumi – Lukas Neimanas. 

 

3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai: 

Išsikeltos kandidatūros – Joana Laima Leonavičiūtė, Eglė Bertašiūtė, Greta Jūrėnaitė.  

Bendru sutarimu balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti: Joana Leonavičiūtė, 

Eglė Bertašiūtė, Greta Jūrėnaitė Balsų skaičiavimo komisija pirmininke išsirinko Eglę 

Bertašiūtę. 

 

4. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  

Simona Stankevičiūtė pristato pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę: 

10:30  Sveikinimo žodžiai ir Visuotinio susirinkimo pradžia. 

10:40  Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas. 

11:00  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 

11:05  Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

11:10  JGA finansinė ir metinė veiklos ataskaita. 

11:30  JGA revizijos komisijos veiklos (ir finansų) ataskaitos vertinimas. 

11:45  Kandidatūros JGA valdybos narių pareigoms. 

12.20  Valdybos narių rinkimai / pertrauka. 

13:00  Jungtinių tautų žmogaus teisių atstovo prof. D. Pūro pasisakymas 

14:30  Naujų JGA valdybos narių paskelbimas ir visuotinio susirinkimo 

uždarymas.  

 

 Pasiūlymų darbotvarkei keisti ar papildyti nėra. 

Darbotvarkės tvirtinimas atviru balsavimu: 

 Už – 28 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

Nutarta: Darbotvarkė tvirtinama vienbalsiai. 

 

5. JGA finansinė veiklos ataskaita. 



Martynas Gedminas pristato 2016 m. JGA finansinės veiklos ataskaitą. 

JGA 2016 m. finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas atviru balsavimu: 

 Už – 28 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

Nutarta: Jaunųjų gydytojų asociacijos finansinė veiklos ataskaita tvirtinama 

vienbalsiai. 

 

6. JGA metinė veikos ataskaita. 

Martynas Gedminas pristato 2016 m. JGA veiklos ataskaitą. 

JGA 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas atviru balsavimu: 

 Už –  28 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

Nutarta: Jaunųjų gydytojų asociacijos metinė veiklos ataskaita tvirtinama vienbalsiai. 

 

7. JGA revizijos komisijos veiklos ataskaitos vertinimas. 

Agnė Ruminaitė pristato 2016 m. revizijos komisijos veiklos atskaitos vertinimą. 

 

8. Siūlymas keisti metinį JGA nario mokestį. 

Martynas Gedminas pristatė siūlymą keisti metinį JGA nario mokestį nuo 10 iki 15 

eurų nuo 2018 m. sausio 1 d.  

 Už – 27 balsai, prieš – 1 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

Nutarta: Siūlymas patvirtinamas balsų dauguma. 

 

9. Kandidatūros Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidento ir valdybos narių 

pareigoms. Klausimai.  

Prisistato kandidatai JGA valdybos narių pareigoms: 

 Gabija Sakavičiūtė; 

 Antanas Montvila; 

 Lukas Cemnalianskis; 

 Kristina Beržinytė. 

 

Perskaičiuoti balsavimo teisę turintys susirinkimo dalyviai salėje. Rezultatas – 28 

balso teisę turintys dalyviai. Balsų skaičiavimo komisija išdalina uždaro balsavimo 

biuletenius. Vyksta uždaras balsavimas dėl JGA valdybos nario pareigų. 

 

Uždaro balsavimo rezultatai (priedas Nr. 2) .  

Rinkimų komisijos pirmininkė Joana Leonavičiūtė pristato slapto balsavimo 

rezultatus: balsadėžėje rasti 28 biuleteniai, iš jų – 2 sugadinti.  

Kandidatai į JGA valdybos narius, surinkę balsų „UŽ“: 

 Gabija Sakavičiūtė 17; 

 Antanas Montvila 16;  

 Lukas Cemnalianskis 6; 

 Kristina Beržinytė 12. 

 

Naujai išrinkti JGA valdybos nariai: 



 Gabija Sakavičiūtė; 

 Antanas Montvila. 

 

10. Jungtinių tautų žmogaus teisių atstovo D. Pūro pasisakymas. 

 

11. Pakartotinio visuotinio JGA susirinkimo uždarymas. 

Simona Stankevičiūtė uždaro pakartotinį visuotinį JGA susirinkimą. 

 

 

 

Pakartotinio visuotinio susirinkimo pirmininkė    Simona Stankevičiūtė 

 

 

 

Pakartotinio visuotinio susirinkimo sekretorius   Lukas Neimanas 

 

 


