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Susirinkimo Pirmininkas – Laurynas Jankevičius
Susirinkimo Sekretorius – Irma Zablackaitė
Balsų skaičiavimo komisija Dominyka Nareikaitė, Barbora Bimbaitė, Rugilė Punytė.
Susirinkimas pradėtas Malda ir žodžiais iš šventojo rašto.
Sveikinimo žodžius išsakė Draugijos direktorius Laurynas Jankevičius, kun.
Raimondas Stankevičius, Vilniaus evangelikų reformatų parapijos tarybos atstovė Danguolė
Juršienė. Svečiai linkėjo draugijos nariams nepamesti tikrųjų idėjų ir rasti laiko sau bei
draugams.
Aptarus dienotvarkę, vyko projektų pristatymas.
 Vaikų vasaros stovykla ,,Nemradas“ – Pristatė 2016m. stovyklos direktorė I.
Zablackaitė bei draugijos finansininkas V. Kabelis. Kun.Raimondas iškėlė klausimą
apie galimybę kartu papildyti lovų vaikams skaičių. Ataskaita buvo priimta.
 Jaunimo stovykla – Pristatė 2016m. Jaunimo stovyklos direktorius Laurynas
Jankevičius. Buvo diskutuota tokiais klausimais, kaip : Kokia buvo stovyklos tema?
(Gertrūda); Kaip buvo surinkti vaikai? (Irma); buvo išsakytas pastebėjimas, kad
nebuvo informacijos skaidos apie stovyklą(Vaidas). Ataskaita buvo priimta.
 Konfirmantų sveikinimas. Pristatė Laurynas Jakevičius. Buvo pasidžiaugta, kad šiais
metais konfirmantų sveikinimai vyko Kaune ir Biržuose.
 WEB projektai. Pristatė Laurynas Jankevičius. Pratęstas svetainių naudojimas.
Puslapiai yra prižiūrimi, atnaujinami. Užduoti klausimai: Kodėl atakuojami pašto
serveriai, puslapiai? ; Kas prižiūri serverius? – Laurynas ir Simona. Buvo išsakyti
pastebėjimai, kad nemradas.lt puslapyje nėra informacijos apie draugijos narius.
Po trumpos kavos pertraukos, dalyvavę nariai išgirdo Biržų jaunimo reikalų
koordinatoriaus Merūno Jukonio sveikinimo kalba. Svečias taip pat papasakojo apie Erasmus+
savanorių programą be galimybes prisijunti prie jos. Merūnas parodė reklaminį programos
pristatymą ir pateikė pasiūlymą pasikviesti savanorius iš užsienio pagal šia programą.
Kun.Rimas Mikalauskas pristatė pranešimą apie Reformatų istoriją. Vyko Skype
konferencija iš Biržų. Kun. Rimas pasidalino mintimis, kurias parsivežė iš Vokietijos, kur

dalyvavo susirikime aptariant ateinančius Reformacijos metus – 500 metų jubiliejus Martyno
Liuterio tezėms. Taip pat papasakojo, ką mums, reformatams, reiškia prieš 500 metų prikaltos
prie durų 95tezės, ką jos mums duoda dabar.
Po pietų pertraukos, Visuotiniame LERJD RADVILA susirinkime dalyvavę nariai užpildė
Ingos Krisiukėnaitės perduotas anketas apie norą dvasiškai tobulėti, bendradarbiavimąsu
Ev.Reformatų bažnyčia.
Kun. Raimondas Stankevičus pristatė Reformacijos 500metų jubiliejaus minėjimo
renginius. Kunigas pristatė darbo grupę, kuri yra atsakinga už Jubiliejaus minėjimus; paminėjo
kelis planuojamus projektus: Logotipas ,,Reformacijai 500“; Jubiliejinis kalendorius 2017
metams; Interneto svetainėreformacja500.lt ; ŠMM metų paskaita mokytojams; Sendas knygų
mugėje; Išvažiuojamieji seminarai; Tv ir radio laidos; knygos; Strapsniai; šiuolaikinis
reformatų giesmynas; 7-10 min mokomasis filmukas apie svarbiausius reformacijos faktus;
dalyvavimas knygų mugėje, etc. Draugijos nariai išgirdo prašymą prisidėti įvairiuose
renginiuose – būti savanoriais, aktoriais, prisijungti prie renginių.
Po pristatymų, buvo vykdomi naujų projektų vadovų rinkimai, kiti svarbūs diskusiniai
klausimai:
 Vaikų vasaros stovykla ,,Nemradas“ . Vaidas K. iškėlė Irmos Zablackaitės
kandidatūrą. Daugiau siūlmų nebuvo, todėl ši kandidartūra buvo patvirtinta. Kun.
Raimondas pasiūlė šių metų stovyklos temą ,, 5olos“.
 Jaunimo stovykla. Iškelta Austėjos Verbickaitės kanditarūra, kurios ji atsisakė.
Iškelta kita kandidatūra Lauryno Jankevičiaus, kuri buvo patvirtinta.
 Papildomos draugjos veiklos . Ralfas Andriūnas pasisiūlė suorganizuoti Lazertag‘ą
Panevėžyje, kam buvo pritarta. Vaidas K. iškėlė diskusinį klausimą apie tai, kad
Radvila turėtų savo veiklas labiau kreipti link visuomeniškos veiklos, nes dabar
trūksta tokio požiūrio. Kartu su ta mintimi Irma prisiminė apie ankstesnį LERJD
Radvila ir Rugutės paramos fondo bendradarbiavimą. Bendrai buvo nutarta bandyti
atkurti šiuos ryšius.
 LERJD RADVILA registruoto adreso keitimas. Dėl korespondencijos gavimo
siūloma keisti draugijos adresą. Taip pat dėl to yra didesnė galimybė gauti
finansavimą esamiems ir būsimiems projektams. Ši idėja priimta vienbalsiai.
 Informacijos sklaida.
Vyko diskusija apie tai, kad draugijoje yra ydinga
informacijos sklaida. Arba informacija nepasiekia dalies draugijos narių, arba visai
nieks nepasiekia. Dėl to buvo nutarta sukurti virtualią bendravimo erdvę –
internetinį forumą/pokalbių grupę.
 2017 metų susirinkimo data. Susitikimo pabaigoje apsvarstyta galimybė nustatyti
kitų metų Visuotinio narių susirinkimo datą. Ši mintis buvo iškelta dėl to, kad šių
metų susirinkime nedalyvavo didelė dalis narių. Bendru nutarimu 2017 metų
LERJD Radvila visuotinis susirinkimas vyks Spalio 14d.
 Idėja – gerinti santykius su Parapijų vyresniaisiais. Pasiūlyta idėja po visuotinio
susirinkimo nariams kartu kepti šventinius sausainius ir po to, kitą dieną kartu
apsilankius pamaldose, pasivaišinti su visais. Priimta bendru nutarimu.
 Kiti diskusiniai klausimai:
o Kalbėta apie LERJD Radvila pareigybių perrinkimo.
o Iškeltas atviras klausimas dėl galimo tarpinio visuotinio narių susirinkimo.
Siūlyta diena būtų 2017 04 29.
o Perskaitytas Emily van Dalen laiškas-pamąstymai po pirmųjų metų
Lietuvoje ir pagalbos LERJD Radvila projektuose.

o Diskutuotas klausimas apie dalyvavimą Jaunimo Biblijos studijose.
o Diskutuotas klausimas apie galimybę kartu dalyvauti pamaldose Kaune.
Visuotinis 2016 metų LERJD Radvila susirinkimas buvo užbaigtas bendra malda ir mintimis
apie būsimus projektus ir galimybes juos kokybiškai suorganizuoti.
2016 metų LERJD Radvila Visuotinio narių susirinkimo sekretorė
Irma Zablckaitė

