
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS  RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA (ELEKTRONINIU PAŠTU) 

PROTOKOLAS 

2021 m. balandžio 28 d.  

Radviliškis 

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ visuotinis narių susirinkimas rašytinės procedūros 

tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. balandžio 22 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. balandžio 28 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: el. paštu. 

Dokumentai buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, 

organizacija, elektroninio pašto adresai): Aistė Repšienė - pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Vaivorykštės bendruomenė“, aisterepsiene@gmail.com; Aldona Sivickienė – pilietinė visuomenė, 

Asociacija „Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“, aldsivickiene@gmail.com; Alma 

Kubilinskienė - vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė‘, 

aukstelkai@radviliskis.lt; Andrius Dambrauskis - verslas, ūkininkas, 

andriusdambrauskis@gmail.com; Artūras Radžiūnas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Baisogalos 

bendruomenė“, arturas.radziunas@gmail.com; Arūnas Čižauskas – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Pociūnėlių miestelio bendruomenė“, arnasi33@gmail.com; Arūnas Mickaitis – verslas, ūkininkas, 

a.mickaitis@gmail.com; Audronė Motiejūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Asociacija 

„Šniūraičių bendruomenė“, martina2ster@gmail.com; Rasa Navickienė – pilietinė visuomenė, 

Asociacija „Butėnų bendruomenė“, butenubendruomene@gmail.com; Danguolė Laurinaitienė - 

vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, 

danguole.laurinaitiene@radviliskis.lt; Dovilė Jonuškevičienė – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Voskonių bendruomenė“, dovile.martinkut4@gmail.com; Edmundas Valba – pilietinė visuomenė, 

Asociacija „Pakiršinio kaimo bendruomenė“, edmundas@biokatilas.lt; Giedrė Bložienė - vietos 

valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, grinkiskis@radviliskis.lt; Gintaras 

Pilypas – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“ 

gintaras.pilypas@radviliskis.lt; Ieva Bliznikienė - pilietinė visuomenė, Asociacija „Šiaulėniškių 

bendruomenė“, ieva.bliznikiene@radviliskis.lt; Inga Juodienė – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Vėriškių bendruomenė“, gostauciuke@gmail.com; Ingrida Gladkiene – vietos valdžia, biudžetinė 

įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, ingrida.gladkiene@gmail.com; Irena Gvazdauskienė – 

pilietinė visuomenė, Asociacija „Pavartyčių bendruomenė“, irena.gvazdauskiene@gmail.com; Irma 

Druktainienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pociūnų kaimo bendruomenė“, drirma@gmail.com; 

Jūras Sadzevičius – verslas, fizinis, juras.sadzevicius@gmail.com; Justinas Pranys – vietos valdžia, 

biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, justinas.pranys@radviliskis.lt; Kęstutis Ulinskas 

- vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, pakalniskiai@radviliskis.lt; 

Dalia Balčiūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“, 

dalkija@gmail.com; Laurynas Balinskas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kutiškių kaimo 

bendruomenė“, balinskas.laurynas@gmail.com; Laima Didžbalienė – pilietinė visuomenė, 

Asociacija „Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė-Draugas“, dilaima@gmail.com; Liuda 

Pilotienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kalnelio Gražionių bendruomenė“, 

liudapilotiene@gmail.com; Zita Augienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Mankiškių 

bendruomenė“, benejolanta@yahoo.com; Ona Mišeikienė – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Karčemų bendruomenė „Kaimynai“, ritajapkeviciene@gmail.com; Ona Paliulienė – pilietinė 

visuomenė, Asociacija „Tyrulių bendruomenė“, o.paliuliene@gmail.com; Vilija Kunickienė – 

pilietinė visuomenė, Asociacija „Papušynio kaimo bendruomenė“, vkunickiene@gmail.com; Renata 

Baltrušaitytė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Acokavų bendruomenė“, asarele21@yahoo.com; 
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Renata Endriukaitienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Polekėlės bendruomenė“, 

rentyte@gmail.com; Renatas Mickus – pilietinė visuomenė, Asociacija „Palonų bendruomenė“, 

lmickuviene@yahoo.com; Rimantė Varnavičienė – pilietinė visuomenė, „Arimaičių ežero 

bendruomenė“, varnavice@gmail.com; Romalda Šiurnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Pašušvio bendruomenė“, surniene@gmail.com; Romas Kalvaitis – pilietinė visuomenį, Asociacija 

„Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“, rkalvaitis3@gmail.com; Rūta Zaleskytė-

Barzinskienė – verslas, UAB „Šeduvos kepykla“, ruta.zaleskyte@gmail.com; Simona 

Kaštelianovienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių kaimo bendruomenė“ 

simonakastel@gmail.com; Livita Tvarevičienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Šeduvos miesto 

bendruomenė“, livita77@gmail.com; Tomas Radvilavičius – verslas, ūkininkas, 

tomasradvilavicius@yahoo.com; Elžbieta Karaliūtė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Trys 

karaliai“, elzbieta.karaliute@gmail.com; Vidmantas Blužas – pilietinė visuomenė, Asociacija 

„Sidabravo kaimo bendruomenė“, sidabravas@radviliskis.lt; Virginija Balinskienė – pilietinė 

visuomenė, Asociacija „Miežaičių kaimo bendruomenė“, virginija.balinskiene@radviliskis.lt; 

Virginija Jasiūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Daugėlaičių kaimo bendruomenė“, 

ignas.jasiunas@gmail.com; Vitalija Augustienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Šaukoto 

bendruomenė“, vitalijaaug@gmail.com; Vitas Pranas Tutkus - verslas, ūkininkas, 

docentas48@gmail.com; Zenonas Skačkauskas - verslas, ūkininkas, zeniusskackauskas@gmail.com. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl pritarimo visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra (el. paštu). 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko darbo ataskaitos už 2020 m. 

tvirtinimo.  

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  2020 m. metinės finansinės ataskaitos 

tvirtinimo. 

 

Dalyvavo: 

1. Romas Kalvaitis – pilietinė visuomenė, Asociacija „Baisogalos priestočio bendruomenė 

„Imantai“; 

2. Irena Gvazdauskienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pavartyčių bendruomenė“; 

3. Virginija Jasiūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Daugėlaičių kaimo 

bendruomenė“; 

4. Irma Druktainienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pociūnų kaimo bendruomenė“; 

5. Livita Tvarevičienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Šeduvos miesto bendruomenė“; 

6. Inga Juodienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Vėriškių bendruomenė“; 

7. Audronė Motiejūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Asociacija „Šniūraičių 

bendruomenė“; 

8. Zita Augienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Mankiškių bendruomenė“; 

9. Renata Baltrušaitytė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Acokavų bendruomenė“; 

10. Giedrė Bložienė - vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

11. Rasa Navickienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Butėnų bendruomenė“; 

12. Artūras Radžiūnas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Baisogalos bendruomenė“; 

13. Edmundas Valba – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pakiršinio kaimo bendruomenė“; 

14. Renatas Mickus – pilietinė visuomenė, Asociacija „Palonų bendruomenė“; 

15. Laurynas Balinskas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kutiškių kaimo bendruomenė“; 

16. Ona Paliulienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Tyrulių bendruomenė“; 

17. Vilija Kunickienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Papušynio kaimo bendruomenė“; 

18. Ieva Bliznikienė - pilietinė visuomenė, Asociacija „Šiaulėniškių bendruomenė“; 

19. Aldona Sivickienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Aukštelkų kaimo bendruomenė 

„Aukštoji alka“; 

20. Vitalija Augustienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Šaukoto bendruomenė“; 
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21. Simona Kaštelianovienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių kaimo 

bendruomenė“; 

22. Elžbieta Karaliūtė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Trys karaliai“; 

23. Rūta Zaleskytė-Barzinskienė – verslas, UAB „Šeduvos kepykla“; 

24. Zenonas Skačkauskas - verslas, ūkininkas; 

25. Tomas Radvilavičius – verslas, ūkininkas; 

26. Arūnas Mickaitis – verslas, ūkininkas; 

27. Vitas Pranas Tutkus - verslas, ūkininkas; 

28. Andrius Dambrauskis - verslas, ūkininkas; 

29. Ingrida Gladkiene – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

30. Gintaras Pilypas – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

31. Kęstutis Ulinskas - vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

32. Justinas Pranys – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra 

(el. paštu). 

NUTARTA: Pritarti visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra (el. paštu). 

Balsavimo rezultatai:  

„už“ – 32 (trisdešimt du) 

„prieš“ – nėra                              

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko darbo 

ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

NUTARTA: Pritarti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko darbo ataskaitai 

už 2020 m.   

Balsavimo rezultatai:  

 „už“ – 32 (trisdešimt du) 

„prieš“ – nėra 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  2020 m. metinės finansinės 

ataskaitos tvirtinimo. 

NUTARTA: Pritarti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  2020 m. metinei finansinei 

ataskaitai. 

Balsavimo rezultatai:  

„už“ – 32 (trisdešimt du) 

„prieš“ – nėra    

 

Atsižvelgiant į tai, kad balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavo 32 Vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ narių (t. y. 32 nariai iš 47 narių, daugiau kaip pusė visų narių,  kvorumas 

susidarė), balsavimas yra laikomas tinkamu ir įvykusiu. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                         Romas Kalvaitis          

 

Posėdžio sekretorė                                              Andželika Barčkienė 

           


