
LIETUVOS AKTORIŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS „LIETUVOS 

AKTORIŲ GILDIJA” VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

NUTARIMAI  

 

 

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2020-09-28, SKALVIJA (Kino salė) (A. Goštauto g. 2, Vilnius).  

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai  

NUTARTA:  

1. Tvirtinti 2020-09-28 Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę: 

1.1. Dalyvių registracija; 

1.2. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai; 

1.3. 2018 m. / 2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas; 

1.4. 2020 m. planai; 

1.5. Įstatų pakeitimai; 

1.6. Pirmininko rinkimai; 

1.7. Komiteto rinkimai; 

1.8. Revizoriaus rinkimai; 

1.9. Klausimai ir atsakymai. 

2. Susirinkimo pirmininku paskirti Daumantą Ciunį 

3. Susirinkimo sekretore skirti Rūtą Jančiulytę 

4. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir jos nariais Marių Čižauską ir Denisą Kolomyckį. 

2019 m. rezultatų apžvalga  

NUTARTA:  

5. Patvirtinti 2018 m. / 2019 m. Lietuvos aktorių gildijos veiklos ir finansinę ataskaitą. 

Administraciniai ir kiti einamieji veiklos klausimai  

NUTARTA: 

6. Keisti bei papildyti Lietuvos aktorių gildijos įstatus: 

 
Atnaujinimas/papildymas 

3.2 Į profsąjungą įstojama pateikus raštišką prašymą 
profsąjungai. Sprendimą dėl nario priėmimo priima 
profsąjungos pirmininkas. Atsisakyti priimti į profsąjungą 
galima tik tuo atveju, jei asmuo pagal įstatus negali būti 
profsąjungos narys arba yra pakankamo pagrindo įtarti, 
kad įmonės darbuotojas būdamas profsąjungos nariu 
savo veikla sąmoningai kenks profsąjungos interesams 
ar kompromituos ją. Profsąjungoje galima ir slapta 
narystė. 

3.2 Į profsąjungą galima įstoti pateikus raštišką prašymą 
profsąjungai arba užsiregistravus Lietuvos aktorių gildijos 
tinklapyje (www.aktoriugildija.lt). Sprendimą dėl nario 
priėmimo priima profsąjungos pirmininkas. Atsisakyti priimti 
į profsąjungą galima tik tuo atveju, jei asmuo pagal įstatus 
negali būti profsąjungos narys arba yra pakankamo 
pagrindo įtarti, kad įmonės darbuotojas būdamas 
profsąjungos nariu savo veikla sąmoningai kenks 
profsąjungos interesams ar kompromituos ją. Profsąjungoje 
galima ir slapta narystė. 



4.6 Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jei 
jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų profsąjungos 
narių. Konferencija gali priimti nutarimus, jei joje 
dalyvauja 2/3 išrinktų delegatų. 

4.6 Visuotinis susirinkimas (konferencija) gali priimti 
nutarimus, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 30 
profsąjungos narių.  

 

__ 

3.8. Lietuvos aktorių gildijos narys sulaukęs pensinio 
amžiaus ir išėjęs į pensiją būdamas gildijos nariu yra 
paliekamas nariu iki gyvenimo galo ir atleidžiamas nuo 
nario mokesčio. 

 

7. Paskirti Lietuvos aktorių gildijos pirmininku Daumantą Ciunį; 

8. Paskirti Lietuvos aktorių gildijos komiteto nariais: Marių Čižauską, Henriką Savickį, Denisą Kolomyckį, 

Emiliją Latėnaitę-Beliauskienę, Vilmą Raubaitę, Tadą Gryn. 

9. Paskirti Lietuvos aktorių gildijos revizoriais Justiną Nemanytę, Gabrielę Malinauskaitę-Rudzienę. 


