
 Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, 

visuomeninė organizacija  

  “Sugrįžus”  
 

 

VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2009 m. sausio 31 d. 

Vilnius 

 

Susirinkimo pradžia: 14.00 val. 

 

Asociacijoje iš viso yra 21 narys. Dalyvavo 19. Kvorumas yra. Dalyvavo: 

Organizacijos nariai: Daumantas Matulis, Simonas Girdzijauskas, Mindaugas 

Kazlauskas, Jolita Zabarauskaitė, Edmundas Atkočiūnas, Juozas Žagelis, Giedrė 

Šipailaitė-Kondratas, Svajus Asadauskas, Leonas Narbutis, Audrius Memėnas. Jurgita 

Matulienė, Dalia Grobovaitė, Nomeda Repšytė, Gerimanta Stankutė, Rūta Kaniušė, 

Deimantė Vilčinskaitė, Ieva Vozbutaitė, Jurgita Margau, Ilvana Pacevičiūtė (dalyvių 

sąrašas pridedamas, Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Žilvinas Bieliauskas. 

 

Posėdžiui pirmininkavo  S. Girdzijauskas (iki 17.10), M. Kazlauskas (nuo 17.30) 

Posėdžiui sekretoriavo J. Zabarauskaitė 

 

Darbotvarkė: 

1. Prezidento ataskaita 

2. Finansinė ataskaita 

3. Diskusija 

4. Įstatų keitimas 

5. Valdybos rinkimai 

6. Prezidento rinkimai 

 

1. Įstatų keitimai. 

 

a. D. Matulio pasiūlymai: 

i. Naikinti nario mokestį; 

ii. Keisti organizacijos pavadijimą į LGUVO (Lietuvių, gyvenusių 

užsienyje, visuomeninė organizacija „Sugrįžus“); 

iii. Prezidentą turėtų rinkti visi nariai, dalyvaujantys visuotiniame 

susirinkime, o ne valdyba iš savo tarpo; 

iv. Turėtų būti įsteigtas vykdomojo direktoriaus etatas; 

v. Turėtų būti įsteigti organizacijos filialai kituose Lietuvos 

miestuose; 

vi. Pataisyti techniniai nesklandumai įstatuose. 

 

 



i. Nario mokestis; 

Buvo išsakytos nuomonės, jog nario mokestis yra per didelis ir atstumia daugelį norinčių 

prisijungti prie organizacijos. Siūlyta: Nario mokestį mažinti iki 10 Lt / metams; iki 50 Lt 

/ metams; palikti tokį patį. Balsavimo rezultatai: „Kas už tai, kad nario mokestis būtų 10 

Lt ir daugiau / metams?“ 3 – už, 15 – prieš, 1 – susilaikęs;  „Kas už tai, kad nario 

mokestis būtų 50 Lt ir daugiau / metams? 8 – už, 10 – prieš, 1 – susilaikęs. „Kas už tai, 

kad nario mokestis būtų 100 Lt ar daugiau / metams?“ 10 – už, 8 – prieš, 1 – susilaikęs.  

Nutarta: Nario mokestį palikti 100 Lt ar daugiau / metams 

 

S. Asadauskas pasiūlė įvesti nario mokesčio lengvatą. Buvo svarstoma, ar tą lengvatą 

suteikti tik apsvarsčius pareiškimą valdyboje, ar be jokio pareiškimo neribotą metų 

skaičių, ar be jokio pareiškimo tik pirmiems metams. Balsavimo rezultatai: „Kas už tai, 

kad nario mokesčio lengvata būtų suteikta tik patvirtinus pareiškimą valdyboje?“ 6 – už, 

12 – prieš, 1 – susilaikęs; „Kas už tai, kad nario mokesčio lengvata būtų suteikta neribotą 

metų skaičių be jokio pareiškimo?“ 6 – už, 12 – prieš, 1 – susilaikęs; „Kas už tai, kad 

nario mokesčio lengvata būtų suteikta be jokio pareiškimo, bet tik pirmiems narystės 

metams?“ 14 – už, 3 – prieš, 1 – susilaikę.  

Nutarta: Pirmaisiais metais galima mokėti lengvatinį nario mokestį 

paties nario asmeniniu sprendimu be jokio pareiškimo. 

 

S. Girdzijauskas pasiūlė, kad mažiausias lengvatinis mokestis būtų 10 Lt arba daugiau / 

metams. Balsavimo rezultatai: „Kas už tai, kad lengvatinis nario mokestis būtų 10 Lt ir 

daugiau / metams?“ 16 – už, 1 – prieš, 2 – susilaikę. 

Nutarta: Lengvatinis nario mokestis yra 10 Lt ir daugiau / metams. 

 

S. Girdzijauskas pasiūlė panaikinti stojimo mokestį. Balsavimo rezultatai: „Kas už tai, 

kad būtų panaikintas stojimo mokestis?“ 9 – prieš, 10 – už, 0 – susilaikę. 

Nutarta: Panaikinti stojimo mokestį 

 

S. Girdzijauskas pasiūlė, kad nario mokestis gali būti atšauktas arba sumažintas, 

patvirtinus nario pareiškimą valdyboje. Balsavimo rezultatai: „Kas už tai, kad valdyba 

turėtų teisę atšaukti arba sumažinti nario mokestį, gavusi nario pareiškimą?“ 15 – už, 1 – 

prieš, 3 – susilaikę. 

Nutarta: Suteikti valdybai teisę atšaukti arba sumažinti metinį 

mokestį nariui, pristačiusiam laisvos formos pareiškimą 

 

ii. Keisti organizacijos pavadijimą į LGUVO; 

Buvo išsakytos nuomonės dėl galimo organizacijos keitimo iš esančio pavadinimo į 

„Lietuvių gyvenusių užsienyje visuotinė organizacija „Sugrįžus“ , kurios trumpinys būtų 

LGUVO. Kas už tai, kad būtų pakeistas organizacijos pavadinimas? Balsavimo 

rezultatai: 4 – už, 3 – prieš, 2 – susilaikę. 

Nutarta: pakeisti organizacijos pavadinimą į „Lietuvių gyvenusių 

užsienyje visuotinė organizacija „Sugrįžus“ 

 

Suteikti naujai išrinktai valdybai įgaliojimus: 



pertvarkyti organizacijos įstatus bei susijusius dokumentus (antspaudą, vizitines korteles, 

banko sąskaitas ir t.t.),  nagrinėti galimybę pakeisti buveinės adresą į patogią viešą vietą 

Vilniaus centre, vienas galimų variantų galėtų būti Lietuvių grįžimo į tėvynę informacinis 

centras Gedimino pr. 64, iš naujo suformuluoti organizacijos vertybes, misiją, tikslus ir 

kitas siekiamybes. 

 

iii. Prezidentą turėtų rinkti visi nariai, dalyvaujantys visuotiniame 

susirinkime, o ne valdyba iš savo tarpo; 

D. Matulis pasiūlė LGUVO prezidentą rinkti tiesiogiai visuotiniuose rinkimuose.  

Anksčiau iš pradžių buvo išrenkama valdyba, kuri pati vėliau išrinkdavo organizacijos 

prezidentą. Balsavimo rezultatai „Kas už tai, kad LGUVO prezidentas būtų renkamas 

tiesiogiai visuotiniame narių susirinkime?“ 17 – už, 0 – prieš, 2 – susilaikę. 

Nutarta: LGUVO prezidentas renkamas visuotiniame metiniame 

LGUVO narių susirinkime slaptu balsavimu. Išrinktas prezidentas 

automatiškai tampa valdybos nariu. Tik išrinkus prezidentą yra 

renkama LGUVO valdyba. Valdybos pirmininko nerenkame. Tokia 

pareigybė tampa nereikalinga. 

 

iv. Turėtų būti įsteigtas vykdomojo direktoriaus etatas; 

D. Matulis pasiūlė įsteigti vykdomojo direktoriaus etatą, kuris atliktų kasdienes svetainės 

priežiūros užduotis, atstovautų organizaciją paskirtose darbo grupėse, organizuotų 

renginius ir atliktų kitus administravimo darbus. 

Nutarta: klausimas negali būti svarstomas, kol nebus užtikrinta 

pakankamai įplaukų, kad būtų galima mokėti atlyginimą asmeniui, 

kuris galėtų eiti vykdomojo direktoriaus pareigas. 

 

 

S. Girdzijauskas pasiūlė paskirti vieną LGUVO narį, kuris būtų organizacijos revizorius.  

Revizoriaus pareigos yra nurodytos organizacijos įstatuose.   

Nutarta: išrinkus LGUVO prezidentą ir valdybą, išrinkti revizorę 

atviru balsavimu. 

 

v. Turėtų būti įsteigti organizacijos filialai kituose Lietuvos 

miestuose; 

D. Matulis pasiūlė įsteigti LGUVO filialus Kaune, Klaipėdoje ir galbūt kituose 

miestuose.  Nomeda Repšytė pabrėžė, kad filialų kūrimas jau yra numatytas įstatuose. 

Nutarta: Klausimo nesvarstyti, nes filialų įsteigimas numatytas 

įstatuose. Nariai, kurie gyvena kituose miestuose ir nori įsteigti 

filialus, turi parodyti iniciatyvą ir įsteigti filialą.  Filialo ir jo statuso 

siūlymas turi būti pristatytas. Valdybai, kuri teiks tvirtinimui 

Visuotiniam susirinkimui. 

 

i. Pataisyti techniniai nesklandumai įstatuose. 

D. Matulis paaiškino, jog įstatuose yra prieštaravimų ir klaidų. Nomeda Repšytė 

patvirtino, jog interneto svetainėje esančiose įstatuose daug neatitikimų. M. Kazlauskas 

teigė, jog interneto svetainėje patalpinti įstatai yra ta versija, kuri buvo pateikta notaro 



tvirtinimui. Notaras atliko keletą pataisymų ir pakeitimų, kurie galbūt nebuvo perkelti į 

interneto svetainėje esančius įstatus.   

Nutarta: Valdyba peržiūrės notaro patvirtintus LGAVO įstatus, ir 

įkeldama priimtus pakeitimus, pataisys visus techninius 

nesklandumus. 

 

Paskelbta pertrauka 17.10 

 

Pirmininkavimą perėmė M. Kazlauskas 17.30 

 

1. Prezidento rinkimai. 

Pasiūlyti kandidatai – Edmundas Atkočiūnas ir Jolita Zabarauskaitė, kurie sutiko 

dalyvauti rinkimuose. 

Kandidatai trumpai prisistatė, pateikė savo matymus dėl tolimesnės organizacijos tikslų ir 

ateities, atsakė į dalyvių klausimus. Išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Į ją pasiūlytos ir 

vienbalsiai išrinktos Nomeda Repšytė ir Gerimanta Stankutė. 

Įvyko slaptas balsavimas Suskaičiavus balsus (balsų skaičiavimo 

protokolas bei balsavimo biuleteniai pridedami, Priedas Nr. 4) 

prezidentu išrinktas Edmundas Atkočiūnas. 

 

2. Valdybos rinkimai. 

Pasiūlyti kandidatai, kurie sutiko dalyvauti valdybos rinkimuose: J. Žagelis, Giedrė 

Kondratas, T. Kubilius , S. Asadauskas, D. Matulis, M. Kazlauskas, J. Zabarauskaitė, A. 

Memėnas, I. Vozbutaitė. 

 

Įvyko slaptas balsavimas. 

 

Suskaičiavus balsus (balsų skaičiavimo protokolas bei balsavimo biuleteniai pridedami, 

Priedas Nr. 4) valdybos nariais išrinkti: Ieva Vazbutaitė, Tadas Kubilius, Svajus 

Asadauskas, Daumantas Matulis, Audrius Memėnas, Giedrė Kondratas. 
 

LGUVO revizoriaus rinkimai. 

Į šias pareigas S. Girdzijauskas, pasiūlė J. Zabarauskaitę. Atviro balsavimo rezultatai 

„Kas už tai, kad J. Zabarauskaitė būtų LGUVO revizorė?“ 17 – už,  0 – prieš, 1 – 

susilaikęs. 

 

 

Susirinkimas baigėsi 18.30. 

 

 

 

Prezidentas                                                                   Edmundas Atkočiūnas 


