
VILNIAUS MIESTO OZO GIMNAZIJOS TRENERIŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 – 2019 MOKSLO METUS 

 

2018-2019 mokslo metais 7 – 8 ir I – IV sportinių klasių metodinės grupės veikloje dalyvavo 17 

gimnazijos trenerių, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Alvidas Raškauskas, sporto psichologas Andrius 

Liachovičius, socialinė pedagogė Ieva Petrauskaitė-Morenkova.  

Trenerių metodinės grupės pirmininkas – Jurdanas Radžius, sekretorius – Vladimiras Audickas. 

Buvom išsikėlę 3 tikslus: 

1. Gerinti mokslo ir sporto ugdymo(si) kokybę. 

2. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 

3. Siekti nuolatinio trenerių profesinės kompetencijos augimo. 

Taip pat buvome numatę uždavinius, kaip tų tikslų sieksime. 

Uždaviniai: 

4. Tobulinti treniruočių užsiėmimus: 

4.1. individualizuojant, diferencijuojant, integruojant ugdymo turinį; 

4.2. taikant inovatyvius, aktyvius mokymo metodus; 

4.3. aktyvinant mokinių veiklą treniruotėje; 

4.4. naudojant informacines technologijas. 

5. Vesti atviras treniruotes, stebėti jas ir aptarti. 

6. Sudaryti ugdymo(si) galimybes (tinkamas ugdymo sąlygas) sportininkams po patirtų traumų, 

siekiant reabilitacijos, teikti jiems pedagoginę – psichologinę pagalbą. 

      7. Vykdyti neformaliojo švietimo užsiėmimus, papildančias formalųjį švietimą. 

8. Tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką ir įsivertinimą. 

9. Organizuoti netradicinio ugdymo dienas, renginius, akcijas, kurti ir vykdyti projektus, dalyvauti 

konkursuose. 

10. Skatinti trenerių dalyvavimą seminaruose ir vykdyti seminarų medžiagos sklaidą, skatinti 

kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir kaitai, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene ir 

socialiniais partneriais. 

11. Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus. 

12. Organizuoti trenerių metodinės grupės susirinkimus - aptarti, svarstyti ir analizuoti suplanuotas 

temas bei papildomus klausimus. 

 

Metodiniai susirinkimai: 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1.  Sudaryti ir suderinti metodinės grupės veiklos planą  2018-09-12 

 

2018-09/10 

 

2018-10-23 

J. Radžius 

 Derinti varžybų ir sporto stovyklų metinį kalendorių 

 Derinti dėl specialiojo ugdymo programos vykdymo, 

dėl trenerių sportinio ugdymo planų tvirtinimo  

J. Radžius  
Direktoriaus pav. 

ugdymui D.Balcevičienė 
Direktoriaus pav. 

ugdymui A.Raškauskas 

2.  Aptarti mokinių pažangumą  ir trenerio ugdomosios 

veiklos įsivertinimą 

2019-02-12 J. Radžius, 

klasių ir bendrabučio 

auklėtojos, metodinės 

grupės, mokinių tarybos 

nariai 

 Klaidos, pasitaikančios trenerių veiklos ataskaitose ir 

kituose aprašymuose. 

A.Raškauskas 

3.  Preliminariai suplanuoti sportines grupes ir 

treniruočių krūvius ateinantiems mokslo metams 

2019-03-29 A.Raškauskas 

 Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo 

sportininkams po traumų, poreikių mokiniams 

efektyvumas. 

I. Petrauskaitė-

Morenkova (socialinė 

pedagogė), 

A.Lechovičius (sporto 

psichologas) 

 Informacinių technologijų panaudojimo efektyvumas 

treniruočių procese. 

J. Radžius 

4.  Ar glaudus klasės, bendrabučio auklėtojo 

bendradarbiavimas su auklėtiniais ir jų tėvais ugdo 

mokinių  pasitikėjimo, atsakomybės, pareigos 

2019-04-17 Klasių ir bendrabučio 

auklėtojos 



jausmą, kelia mokymosi motyvaciją? 

5.  Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2018 – 2019 

m. m. 

2019-09-20 

 

2019-09-20 

J. Radžius 

 Metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus 

tvirtinimai. 

J. Radžius 

 

 

IV. METODINĖS VEIKLOS TURINYS 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Pastabos apie įvykdymą 

1 Sudaryti ir suderinti metodinės grupės 

veiklos planą 

Parengtas ir suderintas metodinės grupės veiklos planas 

2 Derinti varžybų ir sporto stovyklų metinį 

kalendorių 2 etapais: 2018.09-12 ir 

2019.01-08 

Suderinti visų sporto grupės trenerių varžybų ir 

sporto stovyklų metiniai kalendoriai, finansiniai 

ištekliai varžyboms, stovykloms 2 etapais: 2018.09-

12 ir 2019.01-08 

3 Aptarti mokinių pažangumą  ir trenerio 

ugdomosios veiklos įsivertinimą 

Išanalizuoti sporto rezultatai, trenerių darbo 

įsivertinimas 

4 Preliminariai suplanuoti sportines grupes ir 

treniruočių krūvius ateinantiems mokslo 

metams 

Optimaliai suplanuotos sportinės grupės ir trenerių 

darbo krūvis ateinantiems 2019-2020 mokslo metams  

5 Derinti specializuoto ugdymo krypties 

sporto ugdymo dalies programas 

Suderintos ir patvirtintos 2018-10-24 visų trenerių 

specializuoto ugdymo krypties sporto ugdymo dalies 

programos 

6 Dalyvauti gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo procese 

Įsivertinta gimnazijos veiklos kokybė, numatytos 

tobulinimo kryptys 

7 Įsivertinti metodinės grupės veiklą už 2018- 

2019 m. ir paruošti ataskaitą metodinei 

grupei 

Pateikta metodinės grupės veiklos ataskaita už 

2018- 2019 m. 

8 Pateikti informaciją dėl trenerių 

kvalifikacijos 

Keliama trenerių kvalifikacija, treneriai dalyvauja 

kvalifikacijos seminaruose, tobulėja ugdymo 

procesas 

9 Mokinių sportinių pasiekimų ir pažangos 

analizė ir aptarimas 

Išanalizuoti rezultatai, priimti susitarimai dėl 

treniravimo/-si kokybės gerinimo 

10 

 

 

 

10.1 

 

 

10.2 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

Taikyti trenerių kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytas žinias. 

Trenerių dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose: 

Vladislavas Sokolinskis, Jurdanas Radžius, 

Olegas Čursinas, Svetlana Vetrova, Juzefas 

Romankovas 

Jurdanas Radžius 

Rimvydas Kochanauskas 

 

Karolis Kaladinskas 

 

Sporto psichologas Andrius Liachovičius 

Diferencijuojamas, individualizuojamas 

treniravimo(si) procesas pagal mokinio fizinio 

išsivystymo rodiklius ir techninius taktinius 

gebėjimus 

 

Antidopingo seminaras/mokymai, Vilnius,  

2019-03-05 

Seminaras "Jėgos ir galingumo efektyvus 

treniravimas", Vilnius, 2019-03-12 

UEFA PRO futbolo trenerių kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, Palanga, 2019.05.27-30  

Europos rankinio trenerių tobulinimosi kursai, 

Budapeštas (Vengrija), 2019.06.9-15 

Dalyvavimas Europos sporto psichologijos kongrese, 

Miunsteris (Vokietija), 2019.07.14-20  

11 Širdies ritmo matuoklių naudojimas 

treniruotėse 

Kokybiška treniruotė ir atsistatymas 

12 Interaktyvių pulso, šuolio, greičio, kilo 

kalorijų, krūvio, distancijos matavimų 

sistemos, taikymas treniruotėse, varžybose, 

sporto stovyklose, jų analizė 

Kokybiška treniruotė ir atsistatymas 

13 Mokslinių medicininių tyrimų rezultatų 

analizė ir sportinio ugdymo tobulinimas 

Kokybiška treniruotė ir atsistatymas, 

sportiniai rezultatai 

14 Mokinių bendrojo fizinio pajėgumo Nustatytas fizinio pajėgumo įvykęs pokytis 



Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Pastabos apie įvykdymą 

testavimai du kartus metuose 

15 Darbas su MOODLE sistema mokiniams 

esant sporto stovyklose, ilgalaikėse 

varžybose 

Suteikiama pagalba moksle išvykus į sporto 

stovyklas, ilgalaikes varžybas (ilgiau negu 3 mokslo 

dienos) 

16 Mokymosi pagalba mokiniams 

dalyvaujantiems stovyklose ir sugrįžus iš jų 

Pasiruošta mokymosi procesui sporto stovyklos metu, 

garantuojamas ugdymosi procesas 

17 Pagalba ir priežiūra mokinių sporto 

stovyklos metu, atliekant mokytojų skirtas 

užduotis 

Pagalba mokantis, garantuojamas ugdymosi 

procesas 

18 Supažindinti mokinius ir tėvus su vertinimo 

sistema 

Treniruotėse taikoma vieninga vertinimo sistema 

19 Vykdyti mokinių individualią sportinio 

meistriškumo stebėseną 

Analizuojami mokinių individualūs sportinio 

meistriškumo rezultatai, laiku priimami sprendimai 

tobulinimui 

20 Vykdyti mokinių sportinio meistriškumo 

vertinimą mokslinių - medicininių testų 

principu 

Analizuojami mokinių sportinio meistriškumo 

rezultatai, laiku priimami sprendimai tobulinimui 

21 Atviros treniruotės kolegoms, gimnazijos 

administracijai 

Gerosios patirties sklaida 

22 Tarpdalykinis integralumas Krūvių mažėjimas mokiniams 

23 Parengti metodinės medžiagos pristatymus, 

perduoti žinias po seminarų, kursų ir kt. 

Pasidalinta metodine medžiaga, patirtimi po 

seminarų, kursų 

24 Kurti metodinę medžiagą ir teikti IKT 

metodinių darbų archyvui 

Kaupiama metodinė medžiaga IKT archyve, dalinamasi 

patirtimi 

25 Dalyvauti IQES online.lt platformos 

apklausose, analizuoti duomenis, rengti 

išvadas, pasiūlymus tobulinimui 

Išanalizuoti rezultatai, numatytos tobulinimo 

kryptys 

26 Vesti treniruotes naudojant IKT Atlikta varžybų ir varžovų analizė, priimami 

sprendimai dėl rezultatų gerinimo 

27 Ruošti mokinius varžyboms, 

čempionatams, pirmenybėms, žaidynėms: 

Gabiųjų ugdymas. Gimnazijos veiklos viešinimas 

27.1 Dziudo imtynės (tr. O.Čursinas, S.Vetrova) 

Tarptautiniai jaunių ir jaunimo turnyrai  

Dalyvauta tarptautinėse varžybose Varšuvoje, 

Rygoje, Europos taurės etapo varžybose Bielsko 

Biala, Poznanėje (Lenkija), Berlyne 

27.2 Boksas (tr. M.Krepštul)  

Europos jaunių čempionatas 

Tarptautiniai turnyrai 

Neįvykdyti normatyvai į Europos jaunių 

čempionatą. 

Dalyvauta tarptautiniuose turnyruose Lucke 

(Ukraina), 2 kartus Daugpilyje (Latvija)  

27.3 Šiuolaikinė  penkiakovė (tr. A.Kalininas, 

D.Budavičiūtė)  

Europos jaunių U-17 ir U-19 čempionatas, 

Kaunas (Lietuva), 2019.06.10-15  

 

 

 

Pasaulio jaunių U-17 čempionatas, Sofija 

(Bulgarija), 2019.07.18-24  

Medėja Gineitytė ir Lukas Gaudiešius – mišri estafetė, 

U-17  – 6 v. (12) 

Medėja Gineitytė ir Patricija Gudlevičiūtė – merginų  

estafetė, U-19 – 8 v. (10) 

Patricija Gudlevičiūtė – merginų estafetė, U-17 – 9 v. 

(12)  

Lukas Gaudiešius – asmeninės, U-17 – 15 v. (48) 

Medėja Gineitytė ir Patricija Gudlevičiūtė – merginų  

  estafetė – 8 v. (15) 

  Lukas Gaudiešius – vaikinų estafetė – 9 v. (16) 

  Lukas Gaudiešius – asmeninės – 25 v. (64) 

27.4 Futbolas (tr. R.Čepkauskas)  

Europos merginų U-19 atrankos turnyras,  

Alytus (Lietuva), 2018.10.2-8    

Europos merginų U-17 atrankos turnyras  

Gdansko  Starogard – Malborkas (Lenkija) 

2018.10.4-10    

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo 7 gimnazijos 

mokinės - 3 v. (4)  

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo 9 gimnazijos 

mokinės - 4 v. (4) 



Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Pastabos apie įvykdymą 

27.5 Graikų-romėnų imtynės  (tr. V.Audickas, 

A.Kazakevič, O.Antoščenkov) 

Europos jaunimo čempionatas, Pontevedra 

(Ispanija), 2019.06.3-5 

Europos jaunių čempionatas, Faenza 

(Italija), 2019.06.17-20 

 

Europos mokinių (jaunučių) čempionatas, 

Krokuva (Lenkija), 2019.06.28-30 

Europos jaunimo olimpinis festivalis, Baku 

(Azerbaidžanas), 2019.07.21-28 

Pasaulio jaunių čempionatas, Sofija  

(Bulgarija), 2019.08.2-4 

Pasaulio jaunimo čempionatas, Talinas 

(Estija), 2019.08.14-18  

 

 

Arminas Lygnugaris – 5 v. (24)  

Vilius Savickas – 9 v. (17)  

Rokas Čepauskas – 5 v. (16) 

Damian Matveiko – 16 v. (25) 

 

Vilius Adomavičius – 5  v. (27) 

Benas Mickevičius – 7 v. (30) 

 

Adomas Grigaliūnas -– 7 v. (17)  

 

Damian Matveiko – 16 v. (28) 

 

Vilius Savickas – 14 v. (22)  

 

27.6 Dviračių sportas (tr. V.Juchnevičius) 

Europos jaunių treko čempionatas, Gentas 

(Belgija), 2019.07.9-14 

 

Europos jaunių plento čempionatas, 

Alkmaras (Belgija) 2019.08.7-11 

 

Pasaulio jaunių treko čempionatas, 

Frankfurtas prie Oderio (Vokietija), 

2019.08.14-18 

 

Akvilė Gedraitytė – 9 v. (17) 

Žygimantas Norutis – 13 v. (18) 

 

Akvilė Gedraitytė – 4 v. (82) 

Žygimantas Matuzevičius – 16 v. (75) 

Žygimantas Norutis – 36 v. (58) 

 

Žygimantas Norutis – 20 v. (30)  

 

27.7 Rankinis (tr. K.Kaladinskas)  

Europos B diviziono U-19 čempionatas, 

Klaipėda (Lietuva), 2019.07.15-21 

 

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo Beatričė Ruseckaitė, 

Aušra Šponė, Kotryna Vasiliauskaitė, Sonata 

Dunkulytė, Greta Marcinkėnaitė, Inga Sadauskaitė 

– 4 v. (8) 

27.8 Irklavimas (tr. V.Sokolinskis)  

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės, 

Buenos Aires (Argentina), 2018.10.7-9 

Europos suaugusiųjų čempionatas, Liucerna 

(Šveicarija), 2019.05.31-06.02  

 

Kamilė Kralikaitė  ir Vytautė Urbonaitė – 6 v. (12) 

 

Kamilė Kralikaitė – 8 v. (14) 

27.9 Lengvoji atletika (tr. J.Radžius, 

J.Romankovas)  

Europos jaunimo čempionatas, Burosas 

(Švedija), 2019.07.18-21 

Europos jaunimo olimpinis festivalis, Baku 

(Azerbaidžanas), 2019.07.21-28 

 

 

 

 

Sonata Rudytė – 21 v. (22)  

 

Karolis Gelažius - 10 v. (tarp 12 finalistų) 

Toma Dailidonytė – 11 v. (14) 

Marius Rudzevičius – 8 v. (14)  

27.10 Krepšinis (tr. Gintautas Regina)  

Europos merginų U-18 čempionatas,  

Sarajevas (Bosnija-Hercegovina), 

2019.07.6-14 

Europos merginų U-16 čempionatas, 

Skopje (Makedonija), 2019.08.22-30  

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo Audronė Zdanevičiūtė – 

13 v. (16) 

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo Audronė Zdanevičiūtė – 

2 v. (16)  

27.11 Stalo tenisas (tr. A.Orlovas) 

Europos jaunių čempionatas, Ostrava 

(Čekija), 2019.07.7-16  

 

Lietuvos rinktinėje dalyvavo Vakaris Mečionis, 

komandinėje rungtyje – 39 v. (44) 

28 Gimnazijos visų sporto šakų varžybos Kyla mokinių sportinis meistriškumas. Gimnazijos 

veiklos viešinimas 



Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Pastabos apie įvykdymą 

29 Parodomosios treniruotės gimnazijos ir 

miesto erdvėje 

Sporto gimnazijos ir sporto šakų reklaminė 

sklaida, mokinių sugebėjimų parodymas miesto 

visuomenei. Rotušės aikštė. Tarptautinis graikų- 

romėnų turnyras „Vilnius 2019“. Birželio 1 d. 

Organizatorius treneris Vladimiras Audickas 

30 Atvirų durų diena Pageidaujančių mokytis gimnazijoje supažindinimas su 

mokymosi, sportavimo ir gyvenimo sąlygomis 

31 Rugsėjo 1-osios šventė Gimnazijos tradicijų puoselėjimas 

32 Europos sporto savaitės renginiai Mokinių identifikavimasis su sportu, žymiais 

sportininkais, gimnazijos tradicijų kūrimas 

33 Sporto dienos minėjimas. Sporto vakaras, 

susitikimas su sportininkais, buvusiais 

sportininkais, buvusiais gimnazijos 

auklėtiniais 

Mokiniai didžiuojasi gimnazija, dalinamasi patirtimi. 

Apžvelgiami gimnazijos sportiniai laimėjimai 

34 Mokytojo dienos minėjimas Gimnazijos tradicijų puoselėjimas. Gabiųjų ugdymas 

35 Dalyvauti sporto šakų federacijų 

vykdomuose metodiniuose renginiuose 

Informacijos sklaida, pasidalinimas patirtimi 

36 Bendradarbiauti su sporto šakų 

federacijomis, sporto centrais, klubais, 

akademijomis, sporto mokyklomis, 

gimnazijomis, bendrojo ugdymo 

mokyklomis, universitetais ir kt.  

Informacijos sklaida, mokinių poreikių 

tenkinimas, profesinis informavimas 

37 Bendradarbiauti su VDU/ŠA laboratorija 

 

 

2019-03-22 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su 

VDU dėl Vilniaus Ozo gimnazijos sporto klasių 

mokinių sportinio rengimo efektyvumo mokslinių 

tyrimų atlikimo. Atlikti 9 etapiniai tyrimai irklavimo, 

sportinio ėjimo ir šiuolaikinės penkiakovės 

sportininkams, ištirtas mokinių fizinis išsivystymas.  

38 Bendradarbiauti su buvusiais gimnazijos 

absolventais, sportininkais, žymiais 

žmonėmis 

Mokiniai didžiuojasi gimnazija, dalinamasi 

patirtimi, viešinama gimnazijos veikla, 

pritraukiamos lėšos 

39 Organizuoti edukacines treniruotes 

netradicinėse aplinkose (kitų sporto šakų 

sporto bazėse ir kt.) 

Ugdymas netradicinėse aplinkose 

40 Bendradarbiauti su tėvais renginių metu Tėvai - gimnazijos bendruomenės dalis 

41 Vykdyti tėvų informavimą įvairiomis ryšio 

priemonėmis 

Tėvai gauna informaciją apie vaikų mokymąsi, 

pažangumą, elgesį, lankomumą ir kt. 

42 Sudaryti sąlygas tėvams stebėti treniruotes Tėvai susipažįsta su ugdymosi aplinka, treniruočių 

metodika 

43 Vykdyti tėvų švietimą, konsultacijas 

gimnazijos tėvų susirinkimų metu 

Tėvai informuojami apie mokinių sportinius 

rezultatus, numatomi problemų šalinimo būdai 

44 Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje 

Tobulinama kvalifikacija, gerosios patirties sklaida 

45 Pateikti informaciją apie veiklą, sporto 

pasiekimus gimnazijos internetiniame 

puslapyje 

Informacijos sklaida gimnazijos bendruomenei po 

svarbių varžybų apie sportininkų pasiektą rezultatą 

sporto puslapyje „Naujienos“  

46 Informacija apie varžybas ir pasiektus 

rezultatus publikuoti vietinėje bei 

respublikinėje žiniasklaidoje 

Informacijos sklaida apie gimnaziją mieste, šalyje, iš 

kur yra atvykę sportininkai 

47 Pateikti informaciją apie gimnazijos 

mokinių sporto pasiekimus socialiniuose 

tinkluose 

Informacijos sklaida apie gimnaziją mieste, šalyje 

48 Rengti projektų paraiškas finansavimui 

gauti 

Gimnazijos veiklos viešinimas, gerosios 

patirties sklaida, lėšų pritraukimas 

49 Bendradarbiauti su projektų, programų Gimnazijos veiklos viešinimas, gerosios 



Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Pastabos apie įvykdymą 

partneriais patirties sklaida 

 

 

V. METODINIO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS  

 

            Metodinės grupės iškelti uždaviniai buvo įgyvendinti. Bendradarbiavome su nacionalinių sporto šakų 

federacijų, sporto mokyklų, sporto centrais vadovais talentingų sportininkų paieškoje; dalijomės patirtimi; 

buvom kūrybiški, atviri inovacijoms ir kaitai; tyrėm, analizavom, apibendrinom veiklos pasiekimus; 

sprendėm problemas; skaitėme pranešimus metodinės grupės susirinkimuose. Dalyvavome projektinėje 

veikloje; organizavome, pagal planą vedėme renginius; vykdėme ugdymą karjerai; organizavome mokiniams 

susitikimus su įvairių institucijų atstovais; kultūrines, pažintines, turistines išvykas; su ugdytiniais 

dalyvavome konkursuose; savivaldybės organizuojamuose renginiuose, akcijose; tobulinom mokinių 

ugdymo(si) kokybę; planavom ir vykdėm pasiekimų vertinimų procesą, lankomumo gerinimo sistemą. 

Kėlėme kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, konferencijose.  

Treneriai vadovavo nacionalinėms sporto šakų rinktinėms: 

Oleg Antoščenokov – Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunimo rinktinei,  

Rolandas Čepkauskas – Lietuvos futbolas merginų U-17 rinktinei,  

Karolis Kaladinskas – Lietuvos rankinio moterų ir merginų jaunimo rinktinei,   

Vytautas Juchnevičius – Lietuvos dviračių plento vaikinų jaunių rinktinei, 

Artūras Kalininas – Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės jaunimo rinktinei, 

Aleksandr Kazakevič -  Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių rinktinei, 

Jurdanas Radžius – Lietuvos lengvosios atletikos jaunių, jaunučių metimų rinktinei, 

 

Metodinės grupės nariai dalyvavo pagrindinio ugdymo ir specializuoto sportininkų ruošime, mokomosiose 

treniruočių stovyklose, varžybose. 

 

Trenerių metodinės grupės 

pirmininkas 

              Jurdanas Radžius 

  (parašas)           (vardas ir pavardė) 

 

    

2019 m. rugsėjo 20 d. 

 

 

 


