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Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) palankiai vertina Asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo
organizacija Lietuvoje” (toliau - “Asociacija”) direktorės sprendimą grąžinti Asociacijos valdymą
Sąjungai.

PLJS valdyba pastebi, kad LR Seimo Jaunimo ir sporto komitetas nutarė, kad Asociacijos
vykdytai veiklai (nuo 2012 metų) yra reikalingas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
auditas. Tikimės, kad bus išsklaidytos visos abejonės dėl veiklos skaidrumo.

Šiuo metu laukiame Asociacijos atsakymo dėl detalesnio veiksmų plano, kaip bus siekiama
užtikrinti sklandų Asociacijos valdymo perdavimą. Esame pasiruošę perimti valdymą tik su
galimybe įnešti tinkamą skaidrumą į Asociacijos veiklą. Todėl kartu privalo būti perduota visa su
Asociacijos veikla nuo pat jos įkūrimo susijusi informacija.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga buvo įkurta 1972 metais per II-ąjį Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą. Šiuo metu organizacija yra registruota Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (Ilinojaus
valstija, JAV). Asociacija buvo įsteigta PLJS narių suvažiavime 2009 metais, kurios paskirtis -
atstovauti PLJS Lietuvoje. Tačiau praktikoje organizacijos veikla ne visada buvo derinama su
PLJS.

Atskaitingo ir skaidraus PLJS atstovavimo Lietuvoje buvo siekiama nuo pat Asociacijos įkūrimo,
o ypač aktyviai po XV-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso, vykusio 2017 m. liepos 6-12
dienomis Suomijoje. Kongreso delegatai, atstovaujantys pasaulio lietuvių jaunimą iš 13 užsienio
valstybių, nutarimu įpareigojo PLJS valdybą atgauti anksčiau įsteigtos Asociacijos kontrolę arba
steigti naują juridinį vienetą Lietuvoje.



Susijusios publikacijos:

A. Tapino pranešimas socialiniuose tinkluose
https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10215071889423896

Andriaus Tapino klausimai Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizatoriams kelia bangas
https://www.lzinios.lt/lzinios/Lietuva/andriaus-tapino-klausimai-pasaulio-lietuviu-jaunimo-susitikimo-organi
zatoriams-kelia-bangas/268646

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba atsiribojo nuo festivalio Prienų rajone
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pasaulio-lietuviu-jaunimo-sajungos-valdyba-atsiribojo-nuo-
festivalio-prienu-rajone-56-997400

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime — Vytauto Landsbergio pareiškimas organizatoriams
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pasaulio-lietuviu-jaunimo-susitikime-vytauto-landsbergio-pareisk
imas-organizatoriams.d?id=78512505

PLJS organizatoriai pateikė skaičius: kiek gavo ir kam išleido
https://www.delfi.lt/news/daily/education/pljs-organizatoriai-pateike-skaicius-kiek-gavo-ir-kam-isleido.d?i
d=78545891

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo rengėjų veikla kai kuriems Seimo nariams panaši į sektą
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimo-nari-v-kambleviciu-nustebino-pasaulio-lietuviu-jaunim
o-susitikimoorganizatoriu-veikla-cia-i-sekta-panasu-gaunasi-56-1002730

Prašo Valstybės kontrolės atlikti pasaulio jaunimo susitikimų auditą
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/praso-valstybes-kontroles-atlikti-pasaulio-jaunimo-su
sitikimu-audita-873026

Lietuvių jaunimo susitikimą organizuojanti asociacija reiškia norą prisijungti prie PLJS
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuviu-jaunimo-susitikima-organizuojanti-asociacija-reiskia-
nora-prisijungti-prie-pljs-56-1003892
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