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DANIJOS 
LIETUVIŲ 
BENDRIJA 

VENSKABSFORENINGEN 
DANMARK 
LITAUEN 

 
DLB neeilinio visuotinio susirinkimo, vykusio 2007-06-26 

 
PROTOKOLAS 

 
Vieta:  Indre By Medborgerhus, Kopenhaga 
Darbotvarkė: 

1. Narių registracija ir susirinkimo pradžia 
2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. Balsų skaičiuotojų rinkimai 
3. DLB pirmininkės ataskaita apie 2007 m. 1-ojo pusmečio DLB veiklą 
4. DLB iždininko ataskaita 
5. Dėl DLB Įstatų papildymo 
6. Tarybos papildymas naujais nariais 
7. Narių pasiūlymai: 

a. A. Maslausko ir kitų pasiūlymai dėl bendrijos valdymo 
b. I. Merkytės pasiūlymas dėl Remigijas Juodviršio narystės atstatymo 
c. R. Mieldažytės pasiūlymas dėl pritarimo lietuviško teatro ir mokyklos projektams 

8. Susirinkimo pabaiga 
 
Susirinkimo eiga: 

 
1. Narių registracija ir susirinkimo pradžia 
Bendrijos Pirmininkės pavaduotoja Rita J. Grundl pradėjo susirinkimą 19.45 val. 
 
Susirinkime dalyvavo 65 bendrijos nariai, dar 11 narių buvo atstovaujami pagal įgaliojimus, t.y. viso 
76 balsavimo teisę turintys nariai. Vėliau susirinkimo metu atnaujinus Remigijaus Juodviršio narystę, 
jis tapo 77-uoju balsuojančiu dalyviu. 
 
Tarybai atstovavo Rita J. Grundl bei Daiva Gabrielė Skamarakaitė. DLB Pirmininkė Elena K. 
Henningsen ir iždininkas Leif Gregerslund į susirinkimą užsiregistravo, tačiau vėliau išėjo 
susirinkimui neprasidėjus, protestuodami prieš Remigijaus Juodviršio pasirodymą. 
 
 
2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. Balsų skaičiuotojų rinkimai 
Į pirmininkaujančio vietą buvo pasiūlytos Onutės K. Hansen ir Artūro Medeišio kandidatūros. Balsų 
dauguma pirmininkaujančiu išrinktas A. Medeišis. Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Daiva 
Gabrielė Skamarakaitė. 
 
Į balsų skaičiuotojų vietas pasiūlyta išrinkti Viliją Merkevičiūtę ir Gediminą Benetį. Pasiūlymas 
priimtas vienbalsiai. 
 
Pirmininkaujantis peržvelgė susirinkimo darbotvarkę. Artūras Maslauskas pasiūlė pakeisti 
darbotvarkės punktų svarstymo eiliškumą, pirmiausia svarstant 7.b, 7.a ir 7.c punktus, kadangi tų 
punktų svarstymo išvados gali įtakoti visų likusių darbotvarkės punktų svarstymą. Susirinkimas 
pritarė šiam pasiūlymui. 
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7.b. Ingos Merkytės pasiūlymas dėl Remigijas Juodviršio narystės atstatymo 
Inga Merkytė pasiūlė apsvarstyti ir įvertinti DLB Tarybos nutarimą dėl Remigijaus Juodviršio 
pašalinimo iš DLB narių. 
 
R. J. Grundl paaiškino, kad pagrindinė R. Juodviršio pašalinimo priežastis buvo faktas, kad jis kurį 
laiką slėpė DLB priklausančią Lietuvos vėliavą, ir kad apie šį faktą buvo pranešta policijai. 
 
R. Juodviršis paaiškino, kad jo nuomone, šis incidentas buvo paprastas nesusipratimas, kadangi 
aptariamu metu vėliava buvo laikoma ne pas jį. Po ankstesnio DLB renginio ji buvo palikta saugoti 
Žygimantui Girdzijauskui. Remigijus perskaitė laišką nuo Ž. Girdzijausko, kuriame jis patvirtino, kad 
kurį laiką saugojo vėliavą. 
 
Kiti pasisakiusieji šiuo klausimu reiškė nuomonę, kad Remigijus labai daug padeda Danijos 
lietuviams ir stebėjosi, kad Taryba galėjo priimti tokį griežtą nutarimą dėl jo pašalinimo iš narų tarpo. 
 
Po šio klausimo svarstymo, buvo pasiūlyta balsuoti už R. Juodviršio narystės atstatymą. Prieš buvo 
pateikti 2 balsai, 5 susilaikė, visi kiti balsavo už pasiūlymą. 
 
Tokiu būdu, balsų dauguma neeilinis visuotinis susirinkimas nutarė nepritarti DLB Tarybos 
sprendimui dėl R. Juodviršio pašalinimo iš DLB ir nusprendė atstatyti jo narystę nedelsiant. 
 
 
7.a. Artūro Maslausko ir grupės kitų narių pasiūlymas dėl bendrijos valdymo 
Artūras Maslauskas pasiūlė apsvarstyti Tarybos atsistatydinimą ir vietoje Tarybos išrinkti laikinąją 
darbo grupę, kuri, be kitų dalykų, būtų įpareigota paruošti DLB įstatų pakeitimo projektą bei atlikti 
pilną finansinę reviziją bei turimo DLB turto inventorizaciją. 
 
Dėl Tarybos atsistatydinimo, susirinkimas apsvarstė ankstesnės Tarybos veiklos rezultatus. Daugelis 
pasisakiusiųjų pateikė kritiškų pastabų ankstesnės Tarybos veiklai. Pavyzdžiui, buvo klausiama, 
kodėl buvo nepateikta informacija dėl tikslaus DLB narių skaičiaus, kodėl buvo ilgai delsiama 
sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą ir pan. Tačiau nedalyvaujant DLB Pirmininkei, šie klausimai 
negalėjo būti tiksliai atsakyti. 
 
Taip pat buvo iškelta abejonių dėl finansinių lėšų panaudojimo. Revizorė Rima Sørensen informavo 
susirinkimą, kad ji nepatvirtino iždininko Leif Gregerslund jai pateiktos 2007 metų pirmojo pusmečio 
finansinės ataskaitos, kadangi buvo kilę neaiškumų. Tačiau tarybos narė D. G. Skamarakaite 
užtikrino susirinkimą, kad visos lėšos buvo panaudojamos taupiai ir teisingai. Kadangi iždininkas L. 
Gregerslund susirinkime nedalyvavo ir nebuvo galima susipažinti su detalia finansine ataskaite, todėl 
susirinkimas nusprendė atidėti finansinės veiklos svarstymą iki eilinio visuotinio susirinkimo. 
 
Su nuoroda į Tarybos paaiškinimą dėl neeilinio susirinkimo sušaukimo, susirinkimo dalyviai atkreipė 
dėmesį į tai, kad neigiamas atsakymas buvo duotas su nuoroda į neegzistuoantį Įstatų punktą 9.1.c. 
Šiuo klausimu Tarybos narė D. G. Skamarakaitė paaiškino, kad netikslumai susiję su danišku Įstatų 
vertimu. 
 
Aptarus šiuos klausimus, buvo pasiūlyta balsuoti dėl Tarybos atstatydinimo. Prieš balsavo 1, susilaikė 
11, visi kiti balsavo už Tarybos atstatydinimą. 
 
Balsų dauguma neeilinis visuotinis susirinkimas nusprendė atstatydinti anksčiau išrinktą Tarybą. 
 
Atsižvelgiant į šį nutarimą, toliau susirinkimas diskutavo, kaip būtų geriau organizuoti tolimesnę 
bendrijos veiklą. Buvo svarstomas A. Maslausko ir kitų narių pasiūlymas vietoje naujos Tarybos 
išrinkti laikinąją darbo grupę su griežtai apibrėžtais įgaliojimais. 
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A. Maslauskas paaiškino, kad, jo nuomone, pagal specialų mandatą paskirta darbo grupė būtų geriau 
nei įprasta Taryba. DLB įstatuose Tarybos veikla buvo apibrėžta netobulai, todėl atsirado per daug 
galimybių iškreipimams. Tačiau kiti pasisakiusieji argumentavo, kad specialaus organo sukūrimas 
sukeltų teisinių problemų. Todėl buvo reiškiama nuomonė, kad naujos Tarybos išrinkimas išspręstų 
susidariusią padėtį. 
 
Po diskusijos buvo nuspręsta balsuoti šiuo klausimu. Už pasiūlymą patikėti bendrijos valdymą 
laikinajai darbo grupei balsavo 18, už pasiūlymą patikėti bendrijos valdymą iš naujo renkamai 
Tarybai - 51. 
 
Balsų dauguma neeilinis visuotinis susirinkimas nusprendė atmesti pasiūlymą dėl laikinosios darbo 
grupės kūrimo, patikint tolimesnį DLB valdymą iš naujo renkamai Tarybai. 
 
 
7.c. Redos Mieldažytės pasiūlymas dėl pritarimo lietuviško teatro ir mokyklos projektams 
Reda Mieldažytė paaiškino, kad, būdama lietuvių kalbos mokytoja prie Kopenhagos savivaldybės 
įkurtoje Lietuvių kalbos mokykloje, ji buvo paruošusi keletą projektų, dėl kurių finansavimo kreipėsi 
į LR Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentą (TMID). TMID atsakė, kad finansavimas negalėtų 
būti skiriamas, kol DLB, kaip oficialioji vietinių lietuvių organizacija, nepritars siūlomiems 
projektams. Tačiau ankstesnioji Taryba atsisakė paremti Redos Mieldažytės projektus ir tarpininkauti 
lėšų pervedime remiantis tuo, kad R. Mieldažytė nebuvo DLB narė. Vėliau R. Mieldažytė įstojo į 
DLB ir todėl manė, kad nebeliko jokių formalių trukdžių DLB paremti jos projektus. 
 
Svarstant šį klausimą pasisakiusieji pareiškė pritarimą šiems švietiejiško pobūdžio projektams. Taip 
pat buvo patikslinta, kad šis klausimas nebuvo susijęs su jokių DLB lėšų panaudojimu, bet kad tiesiog 
buvo reikalingas DLB „palaiminimas” projektams bei tarpininkavimas pervedant TMIDo skirtas 
lėšas. 
 
Aptarus šį klausimą, neeilinis visuotinis susirinkimas vienbalsiai nusprendė pritarti pateiktiems Redos 
Mieldažytės projektams: 
 
   1) lietuviško teatro spektaklio “Sniego karalienė” gastrolėms Danijoje (TMID prašoma paramos 
aktorių nakvynės ir kelionės Vilnius-Kopenhaga-Aalborg-Vilnius išlaidoms); 
 
   2) Kopenhagos lietuvių kalbos mokyklos atstovų dalyvavimui užsienio lituanistinių mokyklų 
sąskrydyje “Draugystės tiltas” Vokietijoje 2007 metų vasarą (TMID prašoma dalinio kelionės išlaidų 
finansavimo). 
 
Buvo nuspręsta įpareigoti naują Tarybą tarpininkauti prašant TMID paramos šiems projektams ir 
pervedant pinigus. 
 
 
6. Tarybos papildymas naujais nariais (naujos Tarybos rinkimai) 
Atsižvelgiant į ankstesnius nutarimus (žr. punktą 7.a), buvo nuspręsta rinkti naują Tarybą, sudarytą iš 
septynių narių, kaip numatyta DLB įstatuose. 
 
Iki susirinkimo buvo gauti pasiūlymai dėl Romano Poliansko ir Artūro Maslausko kandidatūrų į 
Tarybos narius. 
 
Kadangi R. Polianskas nedalyvavo susirinkime, buvo svarstyta, ar priimti balsavimui kandidatūras, 
nedalyvaujant siūlomam nariui. Po trumpo aptarimo buvo nuspręsta nepriimti neakivaizdžiai 
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pateikiamų kandidatūrų. Todėl R. Poliansko kandidatūra nebuvo priimta balsavimui. A. Maslausko, 
dalyvaujančio susirinkime, kandidatūra buvo priimta balsavimui. 
 
Be iš anksto pateiktos A. Maslausko kandidatūros, susirinkimo metu pasisiūlė ar buvo pasiūlyti 
kandidatuoti į naują Tarybą šie bendrijos nariai (išvardinti kandidatūrų pateikimo tvarka): 

1) Andrius Karolis; 
2) Vytautas Raudonis; 
3) Mindaugas Vaupšas; 
4) Gabrielė Skamarakaitė; 
5) Remigijus Juodviršis; 
6) Reda Mieldažytė; 
7) Jovita Kičienė. 

 
Prisistačius ir apklausus visus kandidatus, buvo nuspręsta vykdyti slaptą balsavimą raštu. Balsavimo 
metu buvo gauti 76 balsavimo biuleteniai, iš kurių vienas pripažintas negaliojančiu. Suskaičiavus 
pateiktus balsus, balsai pasiskirstė taip: 

1) Artūras Maslauskas – 47 balsai – išrinktas į Tarybą; 
2) Andrius Karolis – 39 balsai – išrinktas į Tarybą; 
3) Vytautas Raudonis – 59 balsai – išrinktas į Tarybą; 
4) Mindaugas Vaupšas – 52 balsai – išrinktas į Tarybą; 
5) Gabrielė Skamarakaitė – 30 balsų – neišrinkta; 
6) Remigijus Juodviršis – 52 balsai – išrinktas į Tarybą; 
7) Reda Mieldažytė – 54 balsai – išrinkta į Tarybą; 
8) Jovita Kičienė – 48 balsai – išrinkta į Tarybą. 

 
Remiantis šiais balsavimo rezultatais, neeilinis visuotinis susirinkimas patvirtino šios sudėties 
Tarybą: 

1) Artūras Maslauskas; 
2) Andrius Karolis; 
3) Vytautas Raudonis; 
4) Mindaugas Vaupšas; 
5) Remigijus Juodviršis; 
6) Reda Mieldažytė; 
7) Jovita Kičienė. 

 
Susirinkimas plojimais pasveikino naujai išrinktą Tarybą ir palinkėjo jai sėkmės plėtojant DLB 
veiklą. Taip pat plojimais buvo padėkota D. G. Skamarakaitei už jos lygšiolinį indėlį į DLB veiklą bei 
už jos parodytą ryžtą tęsti aktyvią veiklą bendrijoje. 
 
Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad išrinktosios Tarybos kadencija galios iki sekančio eilinio 
visuotinio susirinkimo. Buvo išreikšta viltis, kad naujoji Taryba savo veikloje atsižvelgs į ivairius 
pasiūlymus išreikštus šio susitikimo metu. 
 
 
3. DLB Pirmininkės ataskaita apie 2007 m. 1-ojo pusmečio DLB veiklą 
Nedalyvaujant ankstesnės kadencijos DLB pirmininkei Elenai K. Henningsen, šio darbotvarkės 
punkto nebuvo įmanoma nagrinėti. 
 
 
4. DLB iždininko ataskaita 
Nedalyvaujant ankstesnės kadencijos DLB iždininkui Leif Gregerslund, šio darbotvarkės punkto 
nebuvo įmanoma nagrinėti. 
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5. Dėl DLB įstatų papildymo 
Susirinkimui buvo pateiktas ankstesnės Tarybos pasiūlymas dėl naujos DLB įstatų redakcijos. 
Kadangi ankstesnės kadencijos Taryba negalėjo pateikti tikslaus esamų DLB narių skaičiaus, tad 
buvo neįmanoma nustatyti, ar susirinkime dalyvavo Įstatų pakeitimų svarstymui reikalingas 
minimalus 51% visų DLB narių skaičius. Todėl buvo nuspręsta atidėti DLB įstatų pakeitimo 
klausimą iki ateinančio eilinio visuotinio susirinkimo. 
 
Naujai išrinktoji Taryba buvo įpareigota organizuoti viešą DLB Įstatų pakeitimų projeko svarstymą, 
kas turėtų tapti vienu svarbiausiu jos veiklos prioritetu. 
 
8. Susirinkimo pabaiga 
Pabaigus visų darbotvarkės punktų svarstymą, pirmininkaujantis padėkojo visiems susirinkusiems už 
kantrų ir konstruktyvų dalyvavimą diskusijose, padėkojo balsų skaičiuotojams bei paskelbė 
susirinkimo pabaigą. 
 
Susirinkimas pasibaigė 22.30 val. 
 
 
 
 
 
Protokolas patvirtintas: 
 
Pirmininkaujantis:     Sekretoriaujantis: 
 
 
 
 
 
Artūras Medeišis     Daiva Gabrielė Skamarakaitė 
 
Kopenhaga, 2007-06-29 
 




