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Triondelago lietuvių bendruomenės „Baltai“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas 

2021 m. lapkričio 14 d. 

 

 
Neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2021 m. lapkričio 14 d. 11:00 – 13:00 

Susirinkimo pirmininkas ir referentas: Pavelas Zolotariovas 

 

Dalyviai: 

1. Darijus Strašunskas 

2. Mindaugas Norkaitis (per Google Meet) 

3. Lina Tamonytė (per Google Meet) 
4. Evelina Merkytė 

5. Paulius Venslovas 

6. Airida Pettersen 
7. Lina Bergum 

8. Agnė Jagminė  

9. Agnė Klišauskienė 

10. Rasa Sližytė (per Google Meet) 
11. Ingrida Rakauskienė 

12. Pavelas Zolotariovas 

Neeilinio visuotinių narių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dalyvių registracija ir prijungimas per Google Meet platformą (5 min.). 

2. Dabartinės situacijos, susijusio su pirmininko pozicija, aptarimas (20 min.). 
3. Diskusija kitais klausimais (apie 100 min.). 

 

Protokolas 

 

1. 12 susirinkimo dalyvių, iš jų visi bendruomenės nariai. 9 dalyviai dalyvavo fiziškai, 3 dalyviai – 

per Google Meet platformą. 
 

2. Šių metų spalio mėn. dabartinis valdybos pirmininkas (Pavelas Zolotariovas) pranešė valdybos 

nariams, pasitraukiantis iš pirmininko pareigų, nes 2022 metais persikrausto į Oslą. Dėl šitos 

priežasties buvo nutarta surengti neeilinį visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Jame buvo 
vienbalsiai nutarta, jog Pavelas Zolotariovas užims bendruomenės pirmininko poziciją iki 2022 

m. vasario 6 d.  

 
3. Buvo vienabalsiai nuspręsta, jog 2022 m. vasario 6 d., 11:00 val., bus surengtas metinis TLB 

susirinkimas, kuriuo metu: 

a. bus renkami nauji valdybos nariai ir pirmininkas; 
b. jeigu nepavyks išrinkti valdybos pirmininką ar trūks kandidatų į valdybos narius, bus 

balsuojama už naują bendruomenės valdymo formą, keičiant bendruomenės įstatus 

numatant lankstų valdybos narių skaičių (ne mažiau nei 3 žmonės, nelyginis jų skaičius, 

neviršijantis 7 žmonių). Valdybos narių skaičius koreguosis visuotinio susirinkimo 
sprendimu.  

 

4. Buvo nuspręsta, jog Lina Bergum atnaujins TLB įstatų dokumentą, pagal anksčiau priimtus 
nutarimus. 

 

5. Buvo nuspręsta, jog Darijus Strašunskas per vasario 6 d. susirinkimą pateiks ir pristatys visiems 

planą, kaip veiks bendruomenė, jeigu bus priimtas sprendimas keisti bendruomenės valdymo 
formą, mažinant valdybos narių skaičių. 
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