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Prieš posėdį dėl festivaliui “Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas” (toliau - Susitikimas) 

skirtų valstybės lėšų, siunčiame informaciją Komisijos nariams susipažinti. Nors posėdis 

šaukiamas tik dėl 2018 m. vykusio renginio, tačiau p a ž y m i m e , kad:  

1. Susitikimus organizuojanti asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” 

(toliau - PLJOL) buvo įsteigta 2009 m. veikti kaip Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

(PLJS) atstovybė Lietuvoje. Šis principas nebuvo juridiškai įgyvendintas nuo pat 

organizacijos įsteigimo iki dabar, o PLJOL, kaip “oficialios PLJS atstovybės Lietuvoje” 

veikla buvo grindžiama pasitikėjimu, nors dabar turimais duomenimis PLJS valdyba nebuvo 

nuosekliai informuojama apie vykdytą veiklą ir komunikaciją su valstybinėmis LR 

institucijomis. Susitikimų idėjos kilmė taip pat sietina su PLJS (žr. priedus).  

2. PLJOL nėra PLJS pateikusi detalių ataskaitų ir už ankstesniųjų metų, 2012-2016, festivalius. 

3. PLJS nėra gavusi detalių finansinių ataskaitų apie kitas PLJOL vykdytas veiklas, 

įgyvendintas PLJS atstovybės vardu.

 

Vladas Oleinikovas 

 

PLJS valdybos pirmininkas 

 

 

 

Tel. Nr.: +44 7586963693 

El. paštas: vladas@pljs.org
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1. Paaiškinimas apie asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” steigimo 

2009 m. aplinkybes su šiais priedais: 

a. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pranešimas “Jaunieji pasaulio lietuviai įsteigia 

savo atstovybę Lietuvoje” (2009-11-05) 

b. Pranešimas bernardinai.lt “Jaunieji užsienio lietuviai steigia atstovybę Lietuvoje” 

(2009-10-26) 

2. Registrų centre saugomų asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” 

Įstatų ir Steigiamajame atstovybės suvažiavime patvirtintų atstovybės Įstatų (iš suvažiavimo 

protokolo; 2009-10-24) lyginamasis variantas 

3. XV-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso Nutarimai 

4. Dokumentai, rodantys, kad PLJOL veikia ir prisistato (yra pasitikėjimo pagrindu pristatoma) 

kaip Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybė: 

a. PLJS raštas dėl delegato skyrimo į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

programos įgyvendinimo koordinavimo komisiją (2017-03-09) 

b. Pranešimas “Atėnuose surengtas pirmas istorijoje Graikijos ir Kipro lietuvių metinis 

susitikimas” (2017-10-23; PLJOL direktorė dalyvauja kaip PLJS atstovybės Lietuvoje 

vadovė) 

c. Išrašas iš 118.lt įmonių registro (žr. 2018-07-17; kontaktuose nurodyti PLJS 

duomenys) 

d. Išrašas iš rekvizitai.lt įmonių registro (žr. 2018-07-17; kontaktuose nurodyti PLJS 

interneto svetainė) 

5. Informacija apie festivalio “Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas” organizatorius, idėją ir 

kilmę, bei sąsają su PLJS: 

a. 2012 m. festivalio organizatoriai (išrašas iš renginio svetainės) 

b. 2012 m. festivalio tinklapio autoriai (išrašas iš renginio svetainės) 

c. Pranešimas “5 klausimai idėjos autoriui” (2012-01-22) 
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d. Pranešimas “Prienų rajone buriasi Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo dalyviai” 

(lrt.lt, 2012-07-12) 

e. 2014 m. festivalio tinklapio autoriai (išrašas iš renginio svetainės) 

f. Išrašas iš “100 Atkurtai Lietuvai” svetainės apie šimtmečio iniciatyvas (2018 m.) 

g. Pranešimas “Ieva Davydenko: pasaulio lietuviai jau seniai nėra vien su gintariniais 

karoliais ar amerikietišku akcentu” (zmones.lt, 2018-07-03) 

6. 2018 m. festivalio “Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas” santykio su Pasaulio lietuvių 

jaunimo sąjunga (PLJS) klausimu: 

a. PLJS Valdybos pranešimas Dėl PLJS ir "Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 2018" 

(2018-06-26) 

b. PLJS atsakymai žurnalistui A. Tapinui (2018-06-29; siųsta privačiai) 

c. PLJOL atsakymai žurnalistui A. Tapinui (2018-07-03; skelbta viešai socialiniuose 

tinkluose) 

d. PLJS patikslinimas dėl netikslumų PLJOL atsakyme žurnalistui A. Tapinui (2018-07-

05; siųsta privačiai) 



 

 

Asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” 

(PLJOL) steigimo 2009 m. aplinkybės 
 

2009 m. rugpjūtį Estijoje vykusios Europos lietuvių jaunimo susitikimo (ELJS) metu buvo 

nuspręsta inicijuoti PLJS atstovybės Lietuvoje įkūrimą 

2009 m. spalio 23-25 d. Lietuvoje įvyko steigiamasis suvažiavimas - įregistruota Asociacija 

“Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” (toliau - PLJOL). 

2009 m. gruodžio 22 d. - 2010 m. sausio 7 d. XIII-ame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 

patvirtinamas PLJS Atstovybės Lietuvoje įkūrimas.  

 

 

PLJS valdybos (2006-2009) vidinės komunikacijos metu 2009 m. spalio 24 d., Asociacijos 

steigimo sutarties išvakarėse, būsima PLJOL direktorė savo atsakyme aiškiai įvardijo būsimos 

Asociacijos santykį su PLJS, PLJS Kongresu ir PLJS valdyba (kalba neredaguota): 

“galime visus jus patikinti, kad sis steigiamas darinys jokiu budu nebus atskira organizacija, 

veikianti pagal naujas schemas. 

 Apkalbejome, kad sis darinys tures asociacijos teisini statusa, taciau faktiskai (praktiskai) tai 

bus PLJS atstovybe Lietuvoje. Ji veiks remdamasi LT Chartija, PLJS statutu, taciau bus kiek 

pakoreguoti, kad pilnai atitiktu Lietuvos teises aktus. Kitaip tariant, tai nebus atskira 

organizacija. 

Nusprendeme, kad sios asociacijos valdyba bus PLJS valdyba. Visuotinis sios asociacijos 

suvaziavimas bus Kongresas.” 

 

PLJOL buvo įsteigta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės steigiamajame suvažiavime, 

kuris vyko 2009 m. spalio 23-25 d. Daugirdiškėse. Atstovybės direktore vienbalsiai išrinkta Ieva 

Davydenko, taip pat paskirta atstovybės darbo grupė veiklai iki PLJS Kongreso, vykusio tų pačių 

metų gruodį, ir patvirtinti preliminarūs atstovybės Įstatai. Toliau pateiktose ištraukose iš PLJS 

atstovybės steigiamojo suvažiavimo protokolo matyti organizacijos, turėjusios veikti kaip PLJS 

atstovybė Lietuvoje, (a) veiklos gairės, (b) PLJS valdybos statusas šios organizacijos atžvilgiu ir (c) 

Įstatų preambulė, aiškiai nubrėžianti santykį tarp šios organizacijos ir PLJS: 

 

(a) NUSPRĘSTA: pagrindinės gairės: bendradarbiavimas su LT organizacijomis bei 

institucijomis, užsienio lietuvių jaunimo reprezentavimas, PLJS įvaizdžio kūrimas 

Lietuvoje, tarptautinio bendradarbiavimo galimybių puoselėjimas, mokymų 



 
Asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” (PLJOL)  
steigimo 2009 m. aplinkybės 

organizavimas, organizacijų kokybės gerinimas, PLJS sprendimų įgyvendinimas, rengti 

studentų mainų programas, pagalba LJS, Lietuvos įvaizdžio kūrimui metodinė pagalba, 

sprendimų, idėjų atstovavimas. 

 

(b) Ištrauka iš diskusijų protokolo (kalba netaisyta): 

 

I.D.: kad nekurtumeme naujo biurokratinio aparato, galime asociacijos valdyba išrinkti 

PLJS valdyba, visuotinis susirinkimas būtų Kongresas. 

D.S.: galime veikti kaip atstovybė, tačiau juridiškai būti įregistruoti kaip asociacija. PLJS 

valdyba gali būti ir atstovybės valdyba. Siūlau, kad būtų atskirai PLJS ir atstovybė 

Lietuvoje (toliau ALT), jų valdybos būtų tos pačios. Atstovybės įgyvendinimas vyktų 

Lietuvoje, vykdytojas galėtų būti pvz. vienas asmuo. Tą schemą pateikiame Kongrese 

susirinkimui patvirtinti. Atstovybės vykdantysis darbuotojas galėtų būti vienas 

(direktorius), kuriam pavaldūs būtų keli žmonės (darbo grupė). Valdyba priima 

sprendimus, iškelia tikslus, direktorius vykdo, suburdamas komandą. 

 

(c) NUSPRĘSTA: priimti preambulę: 
PREAMBULĖ 

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas Tremtyje 1949 metais patvirtino Lietuvių Chartą, kurioje buvo 
įtvirtintos pamatinės lietuviškumo išsaugojimo nuostatos. 

Šiandien Lietuva susiduria su naujais emigracijos iššūkiais, kuriuos lemia globalizacija. Tūkstančiai 
lietuvių gyvena užsienyje, jausdami artumą Tėvynei, todėl Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos iniciatyvinė 
grupė: 

− Gerbdama ir puoselėdama ilgametės Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklos tradicijas; 

− Siekdama užtikrinti efektyvesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą ir glaudesnius ryšius su 
Lietuvoje gyvenančiais lietuviais ir Lietuvoje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis; 

− Įvertinusi poreikį atstovauti visame pasaulyje gyvenančių jaunų lietuvių interesams ir prisidėti 
prie jų veiklos kokybės gerinimo; 

− Atsižvelgdama į 2008-2009 metais vykusius nuolatinius svarstymus dėl būtinybės įsteigti Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovybę Lietuvoje; 

susirinkusi 2009 m. spalio 23-25 dienomis, Daugirdiškėse, Trakų raj., Lietuvoje, tvirtina šiuos Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje įstatus. 

 

  



 
Asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” (PLJOL)  
steigimo 2009 m. aplinkybės 

Pridedami steigiamajame suvažiavime patvirtinti įstatai. Pastebime skirtumus tarp steigimo 

metu priimtų įstatų ir “Registrų Centre“ saugomų organizacijos įstatų: ryškiausias pokytis - 

Asociacijos pavadinimas pakeistas iš “Pasaulio lietuivų jaunimo sąjungos Atstovybė” (PLJSA) į 

“Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje” (PLJOL). 

 

PLJS atstovybės steigimo faktą patvirtinantys pranešimai spaudoje: 

Jaunieji užsienio lietuviai steigia atstovybę Lietuvoje 
http://www.pljs.org/naujienos/jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje-284.html 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-10-26-jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje/34155 

 http://tiesa.com/naujienos-ir-zinios/zmones/pasaulio-lietuviai/lietuvos-jaunimas-rodo-iniciatyva-206  

 

http://tiesa.com/naujienos-ir-zinios/zmones/pasaulio-lietuviai/lietuvos-jaunimas-rodo-iniciatyva-206
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-10-26-jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje/34155
http://www.pljs.org/naujienos/jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje-284.html
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2009 m. lapkricio 5 d. 
 
Jaunieji pasaulio lietuviai įsteigia savo atstovybę Lietuvoje 
 
Spalio 23-25 dienomis, Daugirdiškėse susirinkę jaunieji užsienio lietuviai po mėnesius 
trukusių svastymų įkurė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovybę Lietuvoje. 
Šiandien Lietuva susiduria su naujais emigracijos iššūkiais, kuriuos lemia globalizacija ir 
naujos migracijos tendencijos. Tūkstančiai lietuvių gyvena užsienyje, jausdami artumą 
Tėvynei, tačiau jų atstovavimas vis dar vyksta pagrįstas senomis tradicijomis ir 
infrastruktūra.  
 
„Svarbu buvo peržvelgti visame pasaulyje gyvenančių jaunų lietuvių interesų 
atstovavimą ir prisidėti prie jų veiklos kokybės gerinimo - tai buvo vienas iš PLJS 
valdybos tikslų“– sako PLJS pirmininkas Stasys Kuliavas. Taip pat buvo reikalinga 
užtikrinti efektyvesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą ir glaudesnius ryšius su 
Lietuvoje gyvenančiais lietuviais bei Lietuvoje veikiančiomis institucijomis ir 
organizacijomis.  „Įvertinę tokį poreikį, porą metų vykusius nuolatinius svarstymus dėl 
būtinybės įsteigti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybę Lietuvoje vainikavo 
iniciatyvinės grupės suvažiavimas, kurį parėmė Jaunimo reikalų departamentas“ – 
džiaugiasi pirmininkas.  
 
Karštos diskusijos su PLJS valdybos atstovais visame pasaulyje vyko teletiltu iki paryčių. 
„Šios atstovybės sukūrimas tiesiog ieškojimas būdų kaip sustiprinti PLJS veiklą 
Lietuvoje“ - aiškina PLJS atstovybės (PLJSA) išrinkta direktorė Ieva Davydenko. 
Pagal įtvirtintus atstovybės nuostatus aukčiausia valdžia yra Pasaulio lietuvių jaunimo 
Kongreso Atstovu suvažiavimas, tad tolimesnis iniciatyvos likimas bus sprendžiamas 
gruodį įvyksiančiame Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese, Pietų Amerikoje.   
 
PLJS Informacija 
 
Stasys Kuliavas (PLJS Pirmininkas): stasys.kuliavas@gmail.com 
Ieva Davydenko (PLJS Atstovybes direktore): ieva.davydenko@googlemail.com 
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10.2.10.1. bendradarbiauti(su(Lietuvos(nevyriausybinėmis(organizacijomis(ir(valstybinėmis(

institucijomis;(

10.3.10.2. skatinti(visuomenei(ir(valstybei(naudingą(pasaulio(lietuvių(jaunimo(veiklą;(

10.4.10.3. skatinti(užsienio(lietuvių(jaunimo(sąjungų(kūrimąsi(bei(plėtrą.(

11. Siekdama(savo(tikslų,(PLJSAPLJO(vykdo(šias(funkcijas((šių(rūšių(veiklą):(
11.1. organizuoja(susitikimus,(bendrus(renginius(su(nevyriausybinėmis(ir(valstybinėmis(

organizacijomis(ir(institucijomis;(

11.2. rengia(pozicijas(aktualiais(pasaulio(lietuvių(jaunimui(klausimais;(

11.3. plėtoja(tarptautinius(ryšius(ir(tarptautinį(bendradarbiavimą(tarp(Lietuvos(Respublikos(ir(

užsienio(organizacijų,(savo(veikla(tenkinančių(jaunimo(poreikius;(

11.4. telkia(jaunimo(ir(su(jaunimu(dirbančias(organizacijas,(savo(veikla(tenkinančias(jaunimo(

poreikius,(bendroms(problemoms(spręsti;(

11.5. teikia(pasiūlymus(valstybės(institucijoms,(sprendžiančioms(užsienio(lietuvių(jaunimo(bei(

jaunimo(organizacijų(problemas;(

11.6. teikia(metodinę(pagalbą(Nariams;(

11.7. atlieka(Narių(veiklos(pobūdį(atitinkančios(informacijos(paiešką(ir(teikia(ją(Nariams;(

11.8. rūpinasi(PLJSAPLJO(veiklai(reikalingų(informacinių(priemonių(gamyba,(platinimu(ir(pasikeitimu(

tarp(Narių;(

11.9. bendradarbiauja(su(Lietuvos(Respublikos(ir(užsienio(juridiniais(asmenimis(bei(tarptautinėmis(

organizacijomis;(

11.10. organizuoja(periodinių(ir/ar(vienkartinių(informacinių(leidinių(aktualiomis(Nariams(temomis(ir(

klausimais,(įvairių(mokymo(ir(metodinių(priemonių(leidybą,(organizuoja(informacijos(

pateikimą(internete;(

11.11. rengia(diskusijas,(susitikimus,(seminarus,(konferencijas,(susijusias(su(PLJSAPLJO(Narių(veikla;(
11.12. siekia,(kad(būtų(priimti(užsienio(lietuvių(jaunimui(ir(jaunimo(organizacijoms(palankūs(įstatymai,(

kiti(teisės(aktai,(dalyvauja(rengiant(tokius(įstatymus(bei(kitus(teisės(aktų(projektus,(teikia(

pasiūlymus(kompetentingoms(valdžios(ir(valdymo(institucijoms;(

11.13. konsultuoja(juridinius(ir(fizinius(asmenis,(teikia(kitas(paslaugas(sėkmingai(Narių(veiklai(

užtikrinti;((

11.14. sudaro(galimybę(Nariams(dalyvauti(ne(PLJSAPLJO(rengiamuose(nacionaliniuose(ir(

tarptautiniuose(renginiuose;(

11.15. gali(vykdyti( kitą, (šiems(įstatams(ir(LR(teisės(aktams(neprieštaraujančią(veiklą.(

(

III(DALIS 
PLJSA(

PLJO(NARIAI(
(

12. Nariais(gali(būti(fiziniai(asmenys,(gyvenantys(Lietuvoje(ir(už(Lietuvos(Respublikos(ribų,(laikantys(save(

lietuviais,(kurių(amžius(yra(nuo(16(iki(35(metų.(

13. Asmuo,(atitinkantis(šiuose(Įstatuoseįstatuose(Nariui(keliamus(reikalavimus(ir(norintis(tapti(Nariu,(apie(

savo(apsisprendimą(privalo(informuoti(Direktorių(arba(Valdybą.(
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14. Sprendimą(dėl(Nario(priėmimo(arba(šalinimo(priima(Valdyba.(Jei(Valdyba(nėra(sudaryta(–—(šiuos(

sprendimus(priima(Direktorius.(

15. Nariai(turi(teisę:(
15.1. dalyvauti(PLJSAPLJO(organizuojamuose(renginiuose,(projektuose(ir(programose;(

15.2. dalyvauti(svarstant(su(PLJSAPLJO(veikla(susijusius(klausimus;(

15.3. dalyvauti(ir(balsuoti(Kongrese;(
15.4. naudotis(PLJSAPLJO(pagalba(ginant(savo(teisėtus(interesus(ir(jiems(atstovaujant;(

15.5. susipažinti(su(PLJSAPLJO(dokumentais(ir(gauti(PLJSAPLJO(turimą(informaciją(apie(jos(veiklą;(

15.6. rinkti(Valdybos(narius;(
15.7. iškelti(ir(rekomenduoti(kandidatus(į Valdybą,(atstovus(į(komitetus(ir(kitas(PLJSAPLJO(

struktūras; (
15.8. išstoti(iš(Narių(pateikuspatelkus(prašymą(Direktoriui(arba(Valdybai;(

15.9. turi(kitas(teises,(numatytas(įstatymuose(bei(Kongrese(priimtuose(dokumentuose.(

16. Nariai(įsipareigoja:(
16.1. laikytis(Įstatųįstatų;(
16.2. padėti(įgyvendinti(PLJSAPLJO(tikslus;(
16.3. dalyvauti(Kongrese; (
16.4. mokėti(Nario(mokestį,(jei(toks(yra(nustatytas;(

16.5. etiškai(elgtis(su(kitais(nariais.(
17. NarystėNaryste(baigiasi,(kai(Narys:(

17.1. pašalinamas(iš PLJSAš(PLJO;(
17.2. išstoja(iš(PLJSAPLJO;(
17.3. neatitinka(įstatuoseĮstatuose(Nariui(keliamų(reikalavimų.;(
17.4. kitais(įstatymų(numatytais(pagrindais.(

18. Narys(gali(būti(pašalinamas(iš(PLJSAPLJO(Valdybos((o(jai(nesant(–(Direktoriaus)(sprendimu:(

18.1. už(šiuose(Įstatuose(numatytųnustatytų(įsipareigojimų(nevykdymą(ar(dėl(su(šiais(Įstatais(

nesuderinamos(veiklos;(

18.2. kai(nebeatitinka(Įstatų(III(dalyje(numatytų(reikalavimų.(

19. Narys(laikomas(pašalintu(iš(PLJSAPLJO(nuo(Valdybos((o(jai(nesant(–(Direktoriaus)(sprendimo(pašalinti(

priėmimo(dienos(arba(kitos(sprendime(nurodytos(datos.(

20. Narys(gali(išstoti(iš(PLJSAPLJO(pateikdamas(Direktoriui(arba(Valdybai(prašymą(išstoti(iš(PLJSAPLJO.(
21. Narys(laikomas(išstojusiu(iš(PLJSAPLJO(nuo(prašymo(pateikimo(Direktoriui(arba(Valdybai(dienos(arba(

nuo(kitos(prašyme(dėl(išstojimo(nurodytos(datos.(

(

IV(DALIS(
PLJO(VALDYMAS(

PLJSA VALDYMAS 
(

22. Kongresas(–(PLJSAPLJO(organas,(turintis(visas(visuotinio(narių(susirinkimo(teises.((

23. PLJSAPLJO(sudaromi(valdymo(organai:(

23.1. kolegialus(valdymo(organas(–(Valdyba;(

23.2. vienasmenis(valdymo(organas(–(Direktorius.(

(

V(DALIS 
(

KONGRESAS(
(

24. Kongrese(su(balso(teise(turi(teisę(dalyvauti(Nariai.(
25. Kongrese(svečių(teisėmis(gali(dalyvauti(valdymo(organų(nariai,(asmenys,(kandidatuojantys(į(PLJSAPLJO(

valdymo(organus,(kiti(Direktoriaus(ar(Valdybos(pakviesti(dalyvauti(asmenys(ir(organizacijų(atstovai,(
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biuro(darbuotojai.((

26. Kongresas:(
26.1. priima,(keičia(ir((ar)(pildo(Įstatus;(

26.2. renka(ir(atšaukia(Valdybos(narius;(
26.3. priima(sprendimą(dėl(PLJSAPLJO(pertvarkymo(ar(pabaigos((reorganizavimo(ar(likvidavimo);(

26.4. steigia,(skiria((renka)(ir(atšaukia(naujus(PLJSAPLJO(organus;(
26.5. tvirtina(PLJSAPLJO(metinę(finansinę(atskaitomybę;(

26.6. svarsto(ir(tvirtina(Valdybos(ataskaitą;(
26.7. nustato(PLJSAPLJO(veiklos(kryptis(ir(tvirtina(bei(keičia(PLJSAPLJO(veiklos(strategiją;(
26.8. priima,(keičia(ir((ar)(pildo(PLJSAPLJO(vidaus(teisės(aktus;(

26.9. sprendžia klausimą dėl narystės mokesčio dydžio; 
26.9. nustato(PLJO(narių(stojimo(įnašų(dydį(ir(narių(mokesčių(dydį,(jų(mokėjimo(tvarką;(

26.10. sprendžia(kitus(Kongreso(kompetencijos(klausimus;(

27. Eilinį(Kongresą(šaukia(Valdyba(kartą(per(metus(Valdybos(nustatytu(laiku[1].(

28. Direktorius(prieš(2(mėnesius(iki(Kongreso(privalo(Nariams(pranešti(Kongreso(datą.(Direktorius(ne(vėliau(

kaip(prieš(1(mėnesį(iki(Kongreso(privalo(Nariams(elektroniniu(paštu(pranešti(Kongreso(vietą(ir(pateikti(

jiems(preliminarią(Kongreso(darbotvarkę.(Šie(dokumentai(nurodytais(terminais(skelbiami(ir(PLJSAPLJO(
interneto(svetainėje.(

29. Kongresas(laikomas(teisėtu,(kai(jame(dalyvauja(daugiau(kaip(1/3 (Narių. (
30. Jeigu(Kongrese(nėra(kvorumo,(yra(šaukiamas(pakartotinis(Kongresas,(kuris(turi(teisę(priimti(sprendimus(

neįvykusio(Kongreso(darbotvarkės(klausimais,(nesvarbu(kiek(pakartotiniame(Kongrese(dalyvavo(Narių.(

Pakartotinis(Kongresas(šaukiamas(ne(vėliau(kaip(per(30 (kalendorinių(dienų(po(neįvykusio(Kongreso.(
31. Neeilinį(Kongresą(šaukia(Valdyba(arba(Direktorius.(Neeilinis(Kongresas(šaukiamas(1/4 (Narių(arba(

Valdybos(iniciatyva(arba(atsistatydinus(1/2 (Valdybos(narių.(
32. Valdyba ar Direktorius(praneša(neeilinio(Kongreso(datą,(vietą,(o(iniciatoriai(pateikia(preliminarią(

darbotvarkę(Direktoriui,(Valdybai(ir(Nariams(ne(vėliau(kaip(likus(30(dienų(iki(neeilinio(Kongreso. (
33. Neeilinis(Kongresas(šaukiamas(ne(anksčiau(kaip(praėjus(10 (dienų(nuo(sprendimo(šaukti(neeilinį(

Kongresą(priėmimo(ir(ne(anksčiau(nei(30 (kalendorinių(dienų(po(eilinio(Kongreso.(
34. Kongresą(pradeda(Valdybos(pirmininkas.(Jis(pirmininkauja(Kongresui,(kol(išrenkamas(Kongreso(

Pirmininkas((Eai).(Kongreso(eigą(protokoluoja(Kongreso(išrinktas(Kongreso(sekretorius((Eai).(Kongreso(

protokolus(pasirašo(Kongreso(Pirmininkas((Eai)(ir(Kongreso(sekretorius((Eai).(

35. Kiekvienas(Narys(turi(vieną(balsą.(
36. Kongreso(sprendimas(laikomas(priimtu,(kai(už(sprendimą(gauta(daugiau(balsų(„už“(negu(„prieš“"(

(susilaikę(balsavimo(rezultatams(įtakos(neturi),(išskyrus(šių(Įstatųįstatų(26.1(ir(26.3(punktuose(
nurodytais(ir(kitais(Kongreso(sprendimu(nustatytais(atvejais.(Renkant(organų(narius(išrinktu((Eais)(

laikomas((Ei)(kandidatas((Eai),(gavęs((Eę)(daugiausia(Kongrese(dalyvaujančių(Narių(balsų,(bet(ne(mažiau(

negu(50(procentų(visų(balsų.(Esant(alternatyviam(balsavimui,(priimtu(laikomas(pasiūlymas,(surinkęs(

daugiausiai(balsų. (
37. Kongreso(sprendimai(dėl(šių(Įstatų(26.1(ir(26.3(punktuose(numatytų(atvejų(laikomi(priimtais,(kai(už(juos(

gauta(ne(mažiau(kaip(2/3 (Kongrese(dalyvaujančių(Narių(balsų.(
(

VI(DALIS 
PLJSA(

PLJO(DIREKTORIUS(
(

38. Direktorius(yra(vienasmenis(PLJSAPLJO(valdymo(organas. (
39. Kandidatui(į(Direktorius(kvalifikacinius(reikalavimus,(būtinus(pateikti(dokumentus(ir(jų(pateikimo(

terminus(esant(poreikiui(nustato(Valdyba.(

40. Direktorių(renka(Valdyba(slaptu(balsavimu(Valdybos(nustatytam(terminui.(Direktorius(pradeda(eiti(

pareigas(kitą(dieną(po(Valdybos(posėdžio,(kuriame(buvo(išrinktas,(arba(nuo(kitos(Valdybos(nustatytos(
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datos. (
41. Direktorius(gali(būti(pašalintas(iš(pareigų(dėl(negalėjimo(ar(nesugebėjimo(tinkamai(atlikti(savo(funkcijų(

2/3 (Valdybos(posėdyje(dalyvaujančių(Valdybos(narių(balsų(dauguma(esant(1/5(Narių,(ar(Valdybos(nario(

iniciatyvai.(

42. Direktorius(skiriamas(Valdybos(nurodytam(laikotarpiui.(Direktorius(turi(teisę(atsistatydinti(iki savo 
kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Direktorius pateikia Valdybaine(vėliau(kaip(prieš(1(
(vieną)(mėnesį(raštu(informavęs(Valdybą,(kuri(šių(Įstatųįstatų(nustatyta(tvarka(sušaukia(neeilinį(
Valdybos(posėdį. (

43. Direktorius:(
43.1. užtikrina(Kongreso(ir(Valdybos(sprendimų(įgyvendinimą;(

43.2. sprendžia(klausimus(dėl(naujų(Narių(priėmimo(ir(pašalinimo((tuo(atveju,(kai(Valdyba(nėra(

sudaryta);(

43.3. organizuoja(ir(vadovauja(Biuro(darbui;(
43.4. atstovauja(ar(Valdybos(nustatyta(tvarka(įgalioja(kitus(asmenis(atstovauti(PLJSAPLJO(

santykiuose(su(valstybės(ir(savivaldybių(institucijomis,(įstaigomis(ir(organizacijomis,(kitais(

fiziniais(ir(juridiniais(asmenimis;(

43.5. sudaro(sandorius,(atlieka(kitus(juridinius(veiksmus,(atidaro(PLJSA sąskaitas bankuose, Valdybos 
pritarimu pasirašo darbo sutartis (nutraukia darbo sutartis) su samdomais biuro darbuotojais ar 
Valdybos nustatyta tvarka įgalioja asmenis atlikti šiame punkte numatytus darbusPLJO(sąskaitas(
bankuose;(

43.6. teikia(Valdybai(tvirtinti(Biuro(darbuotojų(skaičių,(pareigybes(ir(jų(atlyginimus;(

43.7. palaiko(ryšius(su(kitomis(organizacijomis(Lietuvoje(ir(užsienyje;(

43.8. tvarko(PLJSAPLJO(lėšas(ir(turtą,(atsako(už(tinkamą(turto(ir(lėšų(panaudojimą;(

43.9. rengia(ir(pateikia(Valdybai(kiekvienų(praėjusių(kalendorinių(metų(PLJSAPLJO(veiklos(ataskaitą;(
43.10. rengia(ir(pateikia(Valdybai(bei(Kongresui(kiekvienų(praėjusių(finansinių(metų(PLJSAPLJO(

finansinę(atskaitomybę;(

43.11. tvarko(nariųNarių(sąrašus;(
43.12. atsako(už(informacijos(pateikimą(Juridinių(asmenų(registrui;(

43.13. vykdo(kitą(šiems(Įstatams(neprieštaraujančią(veiklą.(

44. Direktorius(yra(atsakingas(ir(atskaitingas(Valdybai.(
45. Direktoriui(laikinai(išvykus(ar(dėl(kitų(priežasčių(negalint(vykdyti(savo(funkcijų,(jas(laikinai(vykdo(

Direktoriaus(paskirtas(asmuo.(Jeigu(paskirtas(asmuo(negali(vykdyti(Direktoriaus(funkcijų,(jas(Valdybos(

sprendimu(pavedama(vykdyti(kitam(asmeniui.(

(

VII(DALIS(
PLJO(VALDYBA(

PLJSA VALDYBA 
(

46. Valdyba(yra(kolegialus(PLJSAPLJO(valdymo(organas.(Valdybą(sudaro(Kongreso(nustatytas(Valdybos(

narių(skaičius.(

47. Valdybos(narius(renka(Kongresas(slaptu(balsavimu(Kongreso(nustatytam(terminui.(Valdybos(nariai(

pradeda(eiti(pareigas(kitą(dieną(po(Kongreso,(kuriame(buvo(išrinkti.(

48. Valdybos(nariai(gali(būti(pašalinti(iš(pareigų(dėl(negalėjimo(ar(nesugebėjimo(tinkamai(atlikti(savo(

funkcijas(2/3 (Kongrese(dalyvaujančių(Narių(balsų(dauguma,(esant(1/5 (Narių,(Direktoriaus,(Valdybos(ar(
Valdybos(pirmininko(iniciatyvai.(

49. Valdybos(narys(turi(teisę(atsistatydinti(iki(savo(kadencijos(pabaigos.(Pareiškimą(dėl(atsistatydinimo(

Valdybos(narys(pateikia(Valdybos(pirmininkui.(Valdybos(narys(netenka(įgaliojimų(nuo(pareiškimo(dėl(

atsistatydinimo(pateikimo(Valdybos(pirmininkui(dienos(arba(kitos(pareiškime(nurodytos(datos.( 
Valdybos(pirmininkas(privalo(per(7 (kalendorines(dienas(nuo(pareiškimo(gavimo(dienos(apie(tai(

elektroniniu(paštu(pranešti(Nariams(ir(paskelbti(PLJSAPLJO(interneto(svetainėje.(
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50. Valdyba:(

50.1. nustato(priemones(Kongreso(sprendimams(įgyvendinti,(jeigu(tokių(reikia;(

50.2. inicijuoja,(tvirtina,(koordinuoja(ir(kontroliuoja(programų(ir(projektų(įgyvendinimą;(

50.3. sprendžia(klausimus(dėl(naujų(Narių(priėmimo(ir(šalinimo.(Jei(Valdyba(nėra(suformuota(

sprendimą(priima(Direktorius;(

50.4. priima(sprendimą(dėl(kitų(juridinių(asmenų(steigimo(ir(tapimo(kitų(juridinių(asmenų(nariu;(

50.5. esant(poreikiui,(kandidatui(į(Direktorius(nustato(kvalifikacinius(reikalavimus,(būtinus(

pateiktipatekti(dokumentus(ir(jų(pateikimo(terminus;(

50.6. steigia, skiria((renka)(ir(atšaukia(Direktorių, kitus PLJSA organus;(
50.7. kartą(per(kalendorinius(metus(svarsto(ir(tvirtina(Direktoriaus(pateiktas(veiklos(ataskaitas(ir(

finansinės(atskaitomybės(projektą;(

50.8. rūpinasi(PLJSAPLJO(lėšų(tvarkymu(ir(tikslingu(jų(panaudojimu;(

50.9. iš(Valdybos(narių(renka(bei(atšaukia(Valdybos(pirmininką,(Valdybos(pirmininko(pavaduotoją;((

50.10. Direktoriaus(teikimu(tvirtina(Biuro(darbuotojų(skaičių,(pareigybes(ir(atlyginimą;(

50.11. tvirtina(dokumentų(ir(kitos(informacijos(apie(PLJSAPLJO(veiklą(pateikimo(Nariams(tvarką;(

50.12. priima(sprendimą(dėl(PLJSAPLJO(filialų(ir(atstovybių(steigimo(bei(jų(veiklos(nutraukimo.(

Priimant(sprendimą(dėl(PLJSAPLJO(filialų(ir(atstovybių(steigimo(kartu(tvirtinami(jų(

nuostatai;(

50.13. vykdo(kitą(šiems(Įstatamsįstatams(neprieštaraujančią(veiklą.(

51. Valdybos(pirmininkas:(

51.1. organizuoja(Valdybos(darbą,(pirmininkauja(ValdybosVaidybos(posėdžiams;(

51.2. rengia(KongresųKongresą,(Valdybos(posėdžių(darbotvarkių, PLJSAdarbotvarkę,(PLJO(programų(

projektus.(

52. Valdybos(pirmininkui(negalint(dalyvauti(posėdyje,(jį(laikinai(pavaduoja(Valdybos(pirmininko(

pavaduotojas. (
53. Valdybos(posėdžius(Valdybos(pirmininkas(šaukia(ne(rečiau(kaip(kartą(per(3(tris(mėnesius.(Valdybos(

posėdžio(datą,(laiką,(vietą(ir(darbotvarkę(siūlo(Valdybos(pirmininkas(ir(praneša(apie(tai(Valdybos(

nariams(prieš(3(savaites(iki(eilinio(Valdybos(posėdžio.(

54. Neeiliniai(Valdybos(posėdžiai(gali(būti(šaukiami(ne(mažiau(kaip(1/3 (Valdybos(narių(iniciatyva.(Tokiu(
atveju(Valdybos(pirmininkas(praneša(kiekvienam(Nariui(pasirašytinai(ar(registruotu(laišku(arba(

elektroniniu(paštu(ne(vėliau(kaip(likus(3(trims(kalendorinėms(dienoms(iki(numatomo(neeilinio(Valdybos(

posėdžio,(nurodant(posėdžio(datą,(vietą,(o(iniciatoriai(pateikia(preliminarią(Valdybos(posėdžio(

darbotvarkę. (
55. Valdybos(posėdis(yra(teisėtas,(jeigu(jame(dalyvauja(ne(mažiau(kaip(1/2 (Valdybos(narių.(Valdybos(nariai,(

savo(nuomonę(darbotvarkės(klausimais(išreiškę(raštu(ar(kitu(būdu,(laikomi(dalyvavusiais(Valdybos(

posėdyje. (
56. Valdybos(nutarimai(priimami(posėdyje(dalyvaujančių(Valdybos(narių(paprasta(balsų(dauguma.(Priimant(

Valdybos(nutarimus(visi(jos(nariai(turi(po(vieną(balsą.(Balsams(pasiskirsčius(po(lygiai,(lemiamas(yra(

Valdybos(pirmininko,(o(jam(nesant(posėdžio(pirmininko(balsas. (
57. Valdybos( posėdžiui( pirmininkauja( Valdybos( pirmininkas.( Valdybos( posėdį( protokoluoja( Valdybos(

paskirtas( posėdžio( sekretorius.( Valdybos( posėdžio( protokolą( pasirašo( posėdžio( pirmininkas( ir(

sekretorius.(

58. Valdybos(nariai(atskaitingi(ir(atsakingi(Kongresui.(

(

VIII(DALIS((
PLJO(BIURAS(

PLJSA BIURAS 
(



Asociacijos(Įstatų(palyginimas:(Steigiamojo(suvažiavimo(2009(m.(sausio(24(d.(priimta(versija(ir(“Registų(centro”(

59. Biurą(sudaro(PLJSAPLJO(darbuotojai,(su(kuriais(sudaromos(darbo(sutartys,(taip(pat(kitais(pagrindais(

dirbantys(asmenys(ir(savanoriai.(

60. Biuro(darbą(organizuoja(ir(jam(vadovauja(Direktorius.(

61. Biuras(įgyvendina(Kongreso,(Direktoriaus(ir(Valdybos(sprendimus.(

(

IX(DALIS 
(

FINANSINĖ(VEIKLA.(LĖŠŲ(IR(PAJAMŲ(NAUDOJIMO(BEI(VEIKLOS(KONTROLĖS(TVARKA(
(

62. PLJSAPLJO(lėšas(sudaro: (
62.1. valstybės(skiriamos(lėšos;(

62.2. Nario(mokestis,(savanoriški(Narių(įnašai;(

62.3. pagal(Lietuvos(Respublikos(labdaros(ir(paramos(įstatymą(gautos(lėšos;(

62.4. fizinių(ir(juridinių(asmenų(neatlygintinai(suteiktos(lėšos;(

62.5. kredito(įstaigų(palūkanos(už(saugomas(PLJSAPLJO(lėšas;(
62.6. skolintos(lėšos;(
62.7. kitos(teisėtai(gautos(lėšos.(

63. PLJO,(kaip(pilnateisis(juridinis(asmuo,(laisvai(disponuoja(jai(priklausančiu(turtu(ir(lėšomis,(finansuodama(

savo(veiklą.(Už(savo(prievoles(atsako(visu(savo(turtu.(

64. PLJO(lėšos(naudojamos:(

64.1. patalpų,(poilsio(ir(kūrybos(bei(kitoms(PLJO(veiklai(reikalingoms(bazėms(išlaikyti;(

64.2. veiklos(reikmėms;(

64.3. Narių(profesiniam(mokymui(ir(kvalifikacijos(kėlimui;(

64.4. PLJO(tinklalapio(kūrimui(bei(išlaikymui;(

64.5. PLJO(išvykoms(rengti;(

64.6. kitoms(išlaidoms,(susijusioms(su(PLJS(tikslų(įgyvendinimu.(

65. PLJO(leidžiama(nuosavybės(ar(bet(kokiomis(teisėmis(valdomą(turtą(ir(lėšas(perleisti,(užtikrinti(juo(

prievolių(įvykdymą(ar(kitaip(apriboti(valdymo,(naudojimo(ir(disponavimo(teise(į(jį(tik(tuo(atveju,(kai(tuo(

siekiama(įgyvendinti(šiuose(įstatuose(nustatytus(veiklos(tikslus((įskaitant(ir(labdaros,(paramos(tikslus,(

numatytus(Labdaros(ir(paramos(įstatyme).(

66. Valdyba(iš(Narių(pasiūlytų(asmenų(renka(Revizorių((vieneriems)(metams,(siekiant(patikrinti,(ar(PLJO(

lėšos(panaudojamos(ir(apskaitomos(tinkamai.(Savo(ataskaitą(apie(tai(Revizorius(pateikia(Valdybai(ir(

Kongresui.(

67. Revizoriumi(negali(būti(renkami(PLJO(valdymo(organų(nariai.(

68. Revizorius(privalo:(
68.1. tikrinti(PLJO(metinę(finansinę(atskaitomybę(ir(kitus(finansinės(buhalterinės(veiklos(

dokumentus;(

68.2. Kongreso,(Valdybos(ar(Direktoriaus(pavedimu(atlikti(PLJO(finansinius(buhalterinius(

patikrinimus;(

68.3. artimiausiame(Kongrese(pranešti(apie(patikrinimų(metu(nustatytus(pažeidimus;(

68.4. pateikti(Kongresui(PLJO(finansinės(veiklos(patikrinimo(metų(ataskaitą;(

68.5. saugoti(PLJO(paslaptis,(kurias(sužino(kontroliuodamas(PLJO(veiklą.(

69. Direktorius(privalo(pateikti(Revizoriui(reikalaujamus(finansinius(buhalterinius(dokumentus.(

70. Revizorius(įstatymų(nustatyta(tvarka(atsako(už(PLJO(veiklos(trūkumų(nuslėpimą.(

71. Revizoriaus(įgaliojimai(pasibaigia(išrinkus(naująjį(Revizorių.(

(

X(DALIS 
(

PRANEŠIMŲ(IR(SPRENDIMŲ(PRIĖMIMO(TVARKA(
(



Asociacijos(Įstatų(palyginimas:(Steigiamojo(suvažiavimo(2009(m.(sausio(24(d.(priimta(versija(ir(“Registų(centro”(

63.72. Apie(numatomą(PLJSAPLJO(reorganizavimą,(pertvarkymą(ar(likvidavimą(skelbiama(viešai(3(

kartus(ne(mažesniais(kaip(30 (kalendorinių(dienų(intervalais(registruotu(laišku(ar(įteikiantįtelkiant(
pranešimą(pasirašytinai(informuojant(Narius(ir(kiekvieną(kreditorių.(

64.73. PLJSAPLJO(sprendimai(skelbiami:(

64.1.73.1. valdymo(ir(kitų(organų(–(PLJSAPLJO(interneto(svetainėje(bei elektroniniu paštu ne(vėliau(
kaip(per(7 (kalendorines(dienas(nuo(sprendimo(priėmimo;(

64.2.73.2. Kongreso(–(PLJSAPLJO(interneto(svetainėje(bei(elektroniniu(paštu(ne(vėliau(kaip(per(
14 (kalendorinių(dienų(nuo(sprendimo(priėmimo;(

64.3.73.3. Nariams(jų(prašoma(informacija(pateikiama(ne(vėliau(kaip(per(30 (kalendorinių(dienų(nuo(
užklausimo(gavimo(dienos;(

64.4.73.4. kita(PLJSAPLJO(informacija(gali(būti(skelbiama(PLJSAPLJO(interneto(svetainėse(ir(kitose(
žiniasklaidos(priemonėse.(

65.74. Už(informacijos(teikimą(Nariams(ir(informacijos(paskelbimą(atsakingas(Direktorius.(

(

XI(DALIS 
PLJSA ĮSTATŲ(

PLIO(ISTATŲ(KEITIMAS(IR(PAPILDYMAS(
(

66.75. Teikti(Įstatų(keitimo(ir((ar)(papildymo(projektus(turi(teisę:(

66.1.75.1. ne(mažiau(kaip(1/5 PLJSA(PLJO(Narių;(
66.2.75.2. ne(mažiau(kaip(1/3(Valdybos(narių;(

66.3.75.3. Valdybos(pirmininkas;(

66.4.75.4. Direktorius.(
67.76. Įstatų(pakeitimai(ir/ar(papildymai(priimami(2/3 (Kongrese(dalyvaujančių(Narių(balsų(dauguma.(

Įstatų(pakeitimai(ir/ar(papildymai(įsigalioja,(kai(jie(įregistruojami(Lietuvos(Respublikos(teisės(aktų(

nustatyta(tvarka.(

(

XII(DALIS(
PLJO(REORGANIZAVIMAS(AR(LIKVIDAVIMAS(

PLJSA REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS 
 

PLJSA(
68.77. PLJO(likviduojama: (

68.1.77.1. Kongreso(sprendimu,(priimtu(ne(mažesne(kaip(2/3 (visų(Narių(balsų(dauguma,(remiantis(

Lietuvos(Respublikos(įstatymais(ir(kitais(teisės(aktais;(

68.2.77.2. kitais(Lietuvos(Respublikos(teisės(aktuose(numatytais(atvejais.,(
69.78. PLJSAPLJO(reorganizuojama(Kongreso(sprendimu(2/3 (visų(Narių(balsų(dauguma,(remiantis(

Lietuvos(Respublikos(įstatymais(ir(kitais(teisės(aktais,(taip(pat(kitais(įstatymų(numatytais(pagrindais.(

1.79. Nutraukus(PLJSAPLJO(veiklą,(PLJSAPLJO(turtas(ir(lėšos(naudojami(Lietuvos(Respublikos(teisės(

aktuose(numatyta(tvarka.(



XV-asis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 

2017 m., Suomija 

NUTARIMAI, GALUTINĖ PRIIMTA VERSIJA 
 

1. Įpareigoja Valdybą užtikrinti, kad Lietuvoje veiktų PLJS atstovybė. 

2. Įpareigoja Valdybą išanalizuoti geriausią PLJS organizacijos užregistravimo 
sprendimą ir jį įgyvendinti, vadovaujantis Įstatuose nustatyta tvarka. 

3. Įpareigoja Valdybą palaikyti ryšius su PLB. 

4. Skatina Valdybą bendradarbiauti su PLB įgyvendinant Lietuvos šimtmečio projektus. 

5. Skatina PLJS Valdybą kelti Kraštų (ypač Rytų kraštų) sąjungų valdybų kompetenciją 
šiose srityse: projektų rengimas, finansų pritraukimas, viešasis komunikavimas, 
vadybinių įgūdžių kėlimas per seminarus ir kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimus. 

6. Skatina Valdybą raginti Lietuvos institucijas supaprastinti finansavimo paraiškų ir 
ataskaitų teikimą. 

7. Įpareigoja Valdybą surinkti, saugoti (administruoti) ir nuolatos atnaujinti informaciją 
apie įvairiuose kraštuose ir regionuose veikiančius paramos fondus (pagal veikimo 
šalis, pobūdį, paraiškų teikimo terminus) ir aktyviai dalintis šia informacija su Kraštų 
sąjungomis. 

8. Skatina Valdybą surinkti ir su Kraštų sąjungomis dalintis informacija apie ir užmegzti 
bendradarbiavimo ryšius su organizacijomis, jau vykdančiomis projektus, susijusius 
su užsienio lietuviais. 

9. Skatina Valdybą stiprinti ryšius bei komunikacijos kanalus bendravimui tarp Kraštų 
sąjungų. 

10. Skatina Valdybą padėti Kraštų sąjungoms, bendradarbiaujant su atitinkamo Krašto 
lietuvių bendruomene, įtraukti platesnes socialines grupes, įvairaus socialinio 
sluoksnio žmones bei didesnį žmonių skaičių į LJS veiklą. 

11. Skatina Valdybą bendradarbiaujant su Kraštų sąjungomis rengti ir teikti rezoliucijas 
aktualiais pasaulio lietuviams klausimais. 

12. Skatina Valdybą spręsti pilietybės išsaugojimo klausimą dirbant kartu su PLB. 

13. Skatina Valdybą inicijuoti ir įgalinti bendradarbiavimą tarp Kraštų sąjungų ir 
lituanistinio švietimo projektus bei programas vykdančių institucijų. 

14. Skatina Valdybą stebėti ir dalyvauti internetinio balsavimo įgyvendinimo procese, 
siekiant užtikrinti jo sėkmę. 
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15. Skatina Valdybą siekti, kad Lietuvos ir Kraštų sąjungų politikai bei  valstybės 
tarnautojai nuosekliau bendradarbiautų su Kraštų sąjungomis, įskaitant tarprinkiminį 
laikotarpį. 

16. Skatina Valdybą stiprinti ryšius su Rytų Kraštų ir Australijos sąjungomis. 

17. Įpareigoja Valdybą inicijuoti jaunimo veiklas pasaulio lietuvių šventėse Lietuvoje. 

18. Įpareigoja Valdybą bent 1 kartą per Valdybos kadenciją atsiųsti vieną iš pagrindinių 
valdybos narių (pirmininką, vicepirmininką, sekretorių ar iždininką) atstovauti PLJS 
susirinkimuose kiekvienoje iš toliau išvardintų Kraštų sąjungų: Kanada, JAV ir Pietų 
Amerika. 

19. Skatina Valdybą organizuoti Šiaurės ir Pietų Amerikų regioninį susitikimą, įtraukiant 
Valdybos narius. 

20. Įpareigoja Valdybą bent du kartus per metus platinti naujienlaiškį, kuriame skelbiama 
apie Kraštų sąjungų vystomas veiklas ir projektus. 

21. Skatina Valdybą bent kas tris mėnesius platinti naujienlaiškį, kuriame skelbiama apie 
ateinančius renginius įvairiuose Kraštų sąjungose. 

22. Įpareigoja Valdybą reguliariai bendrauti skambučiais su Kraštų sąjungų atstovais, 
siekiant betarpiško asmeninio bendravimo. 

23. Skatina Valdybą plėtoti stažuočių Lietuvoje programas bendradarbiaujant su 
išorinėmis organizacijomis. 

24. Skatina Valdybą aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis kuriant geresnes 
sąlygas užsienio lietuviams grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje, to siekti gerinant požiūrį į 
emigrantus Lietuvoje bei kitomis priemonėmis. 

25. Įpareigoja Valdybą skatinti aktyvų Kraštų sąjungų dalyvavimą PLB valdymo organų 
veikloje ir užtikrinti, kad Kraštų sąjungų atstovai gerai pasiruoštų ir gausiai dalyvautų 
PLB Seime 2018 metais. 

26. Skatina Valdybą diversifikuoti PLJS finansavimo šaltinius, mažinant priklausomybę 
nuo LR institucijų finansavimo.  



2017 m. kovo 9 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga delegatu į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 
programos įgyvendinimo koordinavimo komisiją skiria Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovybės Lietuvoje direktorę Ievą Davydenko. 

Pagarbiai         

 

PLJS pirmininkas     Simonas Černiauskas 

Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje yra oficiali  
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybė Lietuvoje 

Įm. k. 302453269, PVM k. 100006757811 
Pramonės g. 97, Vilnius, info@pljs.org, www.pljs.org 

A/S LT477044060007799701, AB SEB Bankas, 70440

http://www.pljs.org
mailto:info@pljs.org
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2012-07-12 / 20:45 — Loreta Mačiulienė

(https://www.lrt.lt/paieska/#/content/Loreta%20Ma%C4%8Diulien%C4%97/s_media/off/s_pages/off)

, LTV „Panorama“

(https://www.lrt.lt/paieska/#/content/LTV%20%E2%80%9EPanorama%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off)

Prienų rajone renkasi pirmojo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo dalyviai. 

Mokslo, verslo, politikos ir kultūros festivalis, tikimasi, sutrauks virš 3

tūkstančių žmonių.

Prienų rajone buriasi Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimo dalyviai

Prienų rajone renkasi pirmojo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo
dalyviai. Mokslo, verslo, politikos ir kultūros festivalis, tikimasi,
sutrauks virš 3 tūkstančių žmonių.

BFL nuotr.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami
naršymą, jūs sutinkate su lrt.lt slapukų naudojimo tvarka ir taisyklėmis. (apie‐lrt/slapukai)

https://www.lrt.lt/apie-lrt/slapukai
https://www.lrt.lt/paieska/#/content/Loreta%20Ma%C4%8Diulien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
https://www.lrt.lt/paieska/#/content/LTV%20%E2%80%9EPanorama%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off


Su palapinėmis, miegmaišiais, važiuoti ir pėsti į Prienų rajone VazgaIkiemyje

prasidedantį pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą traukia pirmieji dalyviai,

praneša LTV „Panorama“.

„Pėstute, pėstute, kaip gi? Tokiam renginiui ne gaila laiko, tikimės gerų

emocijų, susipažinti su įdomiais žmonėmis. Iš tikrųjų su draugais

atvažiavome, bet tikimės užmegzti naudingų kontaktų“, –  ko tikisi iš

renginio atskleidė vienas iš dalyvių.

Idėja rengti tokį susitikimą kilo prieš kelerius metus Lotynų Amerikoje

vykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese. Organizatoriai žada, kad

renginys bus įspūdingas ir naudingas. Pranešimus mokslo, verslo, politikos

ir kultūros temomis skaitys garsūs žmonės iš viso pasaulio. Vyks karjeros ir

kontaktų mugės, įvairios dirbtuvės.

„Mes norime, kad žmonės bent trumpam, bent toms kelioms dienoms

grįžtų į Lietuvą, nors jie gal ne lietuviai, gal nė negimė Lietuvoje, bet norime,

kad susipažintų, naujas pažintis užmegztų, senas atnaujintų“, – kalbėjo

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizatorė Ieva Davydenko.

Skaičiuojama, kad dalyvių gali bus daugiau nei 3000. Daugiausiai sulaukta iš

Europos, nemažai užsiregistravusiųjų iš Jungtinių valstijų, Kanados,

Australijos. 

Pustrečio šimto hektarų teritorijoje vykstančio festivalio oficialus

atidarymas – penktadienį, liepos 13-ąją. Jame laukiama prezidentės Dalios

Grybauskaitės. Festivalyje dalyvaus ir kadenciją baigės prezidentas Valdas

Adamkus, paskaitas skaitys ir premjeras Andrius Kubilius.

Lietuvoje

(naujienos/lietuvoje/2/219649/siulymas-mazinti-
specialiuju-mokyklu-skaiciu-vertinamas-skirtingai)

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami
naršymą, jūs sutinkate su lrt.lt slapukų naudojimo tvarka ir taisyklėmis. (apie‐lrt/slapukai)

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/219649/siulymas-mazinti-specialiuju-mokyklu-skaiciu-vertinamas-skirtingai
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje
https://www.lrt.lt/apie-lrt/slapukai
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PRANEŠIMAS  

Dėl PLJS ir "Pasaulio lietuvių 

jaunimo susitikimo 2018" 
PLJS - PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA·TUESDAY, 26 JUNE 2018  

 

Kilus visuomenės susidomėjimui dėl Asociacijos "Pasaulio lietuvių jaunimo 

organizacijos Lietuvoje" (dar žinomos kaip "PLJS atstovybė Lietuvoje", toliau - 

“Asociacija”) organizuojamo "Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 2018", 

informuojame, kad Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybai, išrinktai 

2017 metų Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese Suomijoje, nėra juridiškai 

perduotas Asociacijos valdybos mandatas. Todėl PLJS valdybos atstovai 

nedalyvauja minėtame renginyje, jo organizavime ar kitoje Asociacijos veikloje. 

Pati Asociacija šiuo metu, tiesiogiai ar netiesiogiai, neatstovauja PLJS. 

Norime pabrėžti, kad išreiškiame visokeriopą paramą renginio pamatinėms 

vertybėms ir tikslui - vienyti viso pasaulio lietuvių jaunimą. Idėją, gimusią PLJS 

Kongresuose, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga palaiko ir praeityje aktyviai 

prisidėjo prie jos realizavimo. 

Dėkojame už susidomėjimą ir linkime šių metų renginiui visokeriopos sėkmės. 

 

https://www.facebook.com/PLJS.org/
https://www.facebook.com/notes/pljs-pasaulio-lietuvi%C5%B3-jaunimo-s%C4%85junga/d%C4%97l-pljs-ir-pasaulio-lietuvi%C5%B3-jaunimo-susitikimo-2018/1918823918182719/
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Kodėl beveik per 10 metų Asociacija taip ir netapo PLJS atstovybe Lietuvoje, o veikia 

kaip atskiras juridinis vienetas? 
2009 m. spalio mėnesį PLJS atstovai įsteigė Lietuvoje asociaciją “Pasaulio lietuvių jaunimo 

organizacija Lietuvoje” (toliau - “Asociacija), kurios veikla numatoma kaip “PLJS atstovybė 

Lietuvoje”. Steigėjų susirašinėjimuose registracijos išvakarėse buvo aiškiai įvardyta, kad šios 

Asociacijos valdyba bus PLJS Valdyba, renkama Kongresuose. Nuo įkūrimo Asociacijai 

vadovauja tas pats asmuo. Per tą laiką įvykus trims Kongresams, PLJS Valdyba nė karto 

nebuvo įtraukta į Asociacijos valdybos sudėtį. Tačiau 2017 m. liepos mėn. vykusio XV-ojo 
Kongreso delegatų raginama Asociacijos direktorė davė suprasti, kad bendradarbiaus 

sutvarkant PLJS ir Asociacijos santykį. Buvo priimtas nutarimas, kad XV-asis PLJS Kongresas 
“1. Įpareigoja Valdybą užtikrinti, kad Lietuvoje veiktų PLJS atstovybė” (XV-ojo PLJS Kongreso 
nutarimai). Šis punktas iki šiol dar neįgyvendintas. 
 
Ar PLJS valdybai nekilo abejonių dėl renginio finansinio skaidrumo anksčiau matant, 

kokie asmenys yra organizatorių komandoje ir skaitant Valstybės Kontrolės 2014 ir 2015 
metais išvadas apie neskaidrų renginio finansavimą?   
Tarp PLJS narių buvo nemažai abejonių ir tai buvo akivaizdu 2017 m. Kongrese Suomijoje. 

Asociacijos veiklos metinio prisistatymo metu Kongreso delegatams kilo daug klausimų. 

Domėtasi dėl to, kodėl PLJS Valdyba nėra įgaliota būti Atstovybės valdyba, dėl organizacijai 

nepriklausančių asmenų įtakos Asociacijos veiklai, taip pat kelti klausimai dėl finansinių 

ataskaitų skaidrumo, kadangi buvo pateiktos tik apibendrintos sąmatos (turime diskusijos 

protokolo išrašus; mūsų žiniomis, klausimai buvo keliami ir ankstesnės PLJS Valdybos ir 

Kontrolės komisijos dar gerokai iki Kongreso, kaip matosi iš 2013-2017 metų PLJS Kontrolės 

komisijos ataskaitos). Dėl šių priežasčių Kongresas nusprendė netvirtinti Atstovybės metinės 

ataskaitos. Su Valstybės Kontrolės išvadomis nei Kongreso delegatai, nei Valdyba supažindinti 

nebuvo. Į Kongreso delegatų paklausimą, ar esama auditų išvadų apie Asociacijos veiklą, buvo 

atsakyta neigiamai. Nors vėliau diskusijoje įvardyta, kad Asociacijos ataskaitas tikrina Registrų 

Centras ir Valstybės kontrolė, detalesnės informacijos apie išvadas nepateikta. 
 
Ar esate gavę nors vieno PLJS renginio finansinę ataskaitą?  
Kongresui ir PLJS valdybai buvo pateikiamos tik apibendrintos sąmatos ir biudžetai. Nepaisant 

prašymų, detalia ataskaita taip ir nebuvo pasidalinta. 
 
PLJS valdyba nedalyvaus PLJ Susirinkime, dar pernai metais jums iškilo abejonių dėl 

Asociacijos veiklos, tačiau nuspręsta, kad veiksmų Asociacijos atžvilgiu bus imamasi tik 

po renginio. Kodėl? 
 
Naujai išrinkta Valdyba Kongreso delegatų nutarimais buvo įpareigota sužiūrėti nemažai 

administracinių punktų, kurie buvo paskutiniais metais apleisti. Valdybai taip pat teko atnaujinti 

kontaktus su dauguma organizacijų, teko aiškintis ir dėl JAV įkurtos PLJS organizacijos teisinio 

statuso. (Verta pastebėti, kad visi PLJS komandos nariai veikia griežtai savanoriškais 

pagrindais ir už savo organizacinę veiklą negauna materialaus atlygio). Santykiai su PLJS 

organizacijomis ir centrinės būstinės registracijos atkūrimas buvo pagrindiniai prioritetai. 

Pastarasis punktas buvo galiausiai įgyvendintas 2018 m. balandžio 4 d. - Ilinojaus valstijoje 
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atkurta “Lithuanian World Youth Association, Inc”. Paraleliai buvo dedamos pastangos atgaivinti 

ir tiesioginius kontaktus su organizacijomis Lietuvoje, pritraukti lėšas kraštų sąjungų veiklos 

finansavimui teikiant paraiškas tiesiogiai per PLJS organizaciją, nes šis bendravimas ir lėšų 

paskirstymas iki šiol daugiausiai vykdavo per Asociaciją. 2017 m. gruodžio - 2018 m. vasario 
mėnesiais informavome bendradarbiaujančias organizacijas, tokias kaip PLB ir GLL (raštu, žr. 

http://www.pljs.org/apie-pljs/atstovybe-lietuvoje), URM “Globalios Lietuvos” skyrių (per 

koordinatorių susitikimą; žodžiu), Jaunimo reikalų departamentą (PLJS Kalėdinio susitikimo 

Vilniuje metu; žodžiu), kad PLJS Lietuvoje atstovauja tik PLJS valdybos nariai arba Valdybos 

raštiškai įgalioti atstovai. 
 
Verta pabrėžti, kad pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas ir PLJS visada tik teigiamai vertino 

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimų idėją. Pati idėja yra kilusi tuose pat Kongresuose, o ir 

formatas smarkiai remiasi istoriniu Kongresų stiliumi. Todėl nauja PLJS Valdyba patyrė 

visokeriopą spaudimą tiek iš vidaus organizacijų, tiek išorės, rūpintis, kad “Pasaulio lietuvių 

jaunimo susitikimas 2018” vyktų, motyvuojant “bendrojo gėrio” motyvais. Asociacijos direktorei 

prašant, PLJS Valdyba sutiko nukelti Asociacijos likimo sprendimą po “Pasaulio lietuvių jaunimo 

susitikimo 2018” su sąlyga, kad Valdyba bus įtraukta į susitikimo organizacinę komandą ir bus 

nuosekliai informuojama. Ši sąlyga įgyvendinta nebuvo, todėl 2018 m. birželio 13 d. PLJS 

valdyba išsiuntė raštišką reikalavimą vadovautis Asociacijos įstatais ir iki 2018 m. liepos 1 d. 

įregistruoti Kongreso metu išrinktą valdybą, kaip to reikalauja Asociacijos įstatai. Atsisakius tai 

padaryti, kitus žingsnius buvo nutarta įgyvendinti po renginio, siekiant išvengti primetamų 

kaltinimų dėl renginio sabotavimo. 
 
Kodėl Asociacija atsisakė įtraukti PLJS Valdybos narius į renginio organizatorius? 
 
Kodėl Asociacijos direktorė nenorėjo įtraukti PLJS valdybos narių į organizavimą, neturime 

aiškaus supratimo ir nenorėtume spekuliuoti. Tačiau, net palaikydami renginio misiją, sutikti 

dalyvauti renginyje tokiomis sąlygomis negalėjome, nes PLJS valdybos dalyvavimas galimai 

legitimuotų neskaidrų ir neatskaitingą veiklos būdą. 
 
Mano kalbinti žinomi renginio dalyviai ir lektoriai yra įsitikinę, kad jie dalyvauja PLJS 

renginyje ir prisideda prie pasaulio lietuvių jaunimo vienijimo. Nemanote, kad tam tikra 
prasme, jūs juos irgi klaidinate? 
Žinoma, kad tiek žmonių iš Lietuvos ir pasaulio sutraukiančio renginio dalyviai, lektoriai, atlikėjai 

savo dalyvavimu neabejotinai prisideda prie pasaulio lietuvių jaunimo vienijimo, nepaisant 

susidariusios padėties tarp organizacijų. O renginio idėjos kilmės istorijos sąsajos su PLJS 

minėtos aukščiau. Pastebime ir tai, kad 2014 metais Asociacija yra užregistravusi “Pasaulio 

lietuvių jaunimo susitikimas (PLJS)” prekės ženklą Lietuvoje 

(http://www.vpb.lt/db/rezult3.php?appnum=2014%201181) ir kontroliuoja www.pljs.lt domeną. 

Kol neturime teisinės įtakos Asociacijos veiklai, nėra praktinių galimybių riboti Asociacijos PLJS 

vardo naudojimą. 
 
Ar žinote, kokie santykiai sieja Julių Pagojų ir pagrindinę renginio organizatorę Ievą 

Davydenko? 

http://www.pljs.lt/
http://www.vpb.lt/db/rezult3.php?appnum=2014%201181
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Asmeninių santykių nesiimame komentuoti, tačiau 2017 m. Kongrese po Asociacijos veiklos 

ataskaitos už 2013-2017 m. pristatymo Asociacijos direktorei buvo atvirai iškelti konkretūs 

klausimai apie Juliaus Pagojaus įgaliojimus Asociacijoje ir jo vadovaujamos VšĮ ‘Socialinės 

iniciatyvos’ Asociacijai teiktas mokymų paslaugas, kilę ryšiumi su žiniasklaidoje pasirodžiusiais 
pranešimais, Kongreso delegatams aiškiai pabrėžiant, kad neskaidri/neetiška veikla neturėti būti 

normalizuojama. Daugeliu atveju į delegatų klausimus nebuvo susilaukta tiesaus atsakymo, 

tačiau keletą kartų paminėta, kad skirtingais Asociacijos veiklos laikotarpiais Juliui Pagojui buvo 
suteikti įgaliojimai pasirašyti Asociacijos dokumentus. 
 
Julius Pagojus teigia, kad šiemet tik konsultuoja renginio organizatorius neatlygintinai, 

tuo tarpu mano šaltiniai sako, kad jis netgi buvo įtrauktas į renginio organizatorių 

puslapį, tačiau po skambučio iš kažkokios rimtos organizacijos, buvo skubiai iš ten 

išimtas 
Dėl šito reikėtų klausti Susitikimo projekto vadovės ir Asociacijos direktorės tiesiogiai. PLJS 

valdyba neturėjo jokio balso sprendžiant renginio organizatorių sudėtį ar kitus organizacinius 

klausimus, įskaitant finansų paskyrimą. 
 
Ar galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie Juliaus Pagojaus ir jo draugų keliones 

pas pasaulio lietuvių jaunimą ir šitų kelionių finansavimo šaltinius? 
PLJS Kongresui buvo pateikti tik sąskaitų balansai. Detalių projektų ataskaitų ar paslaugų 

teikėjų sąrašo pateikta nebuvo, tačiau šiuos dokumentus turėtų turėti JRD, URM ir kitų 

institucijų, kurių konkursais buvo finansuojama Asociacijos veikla. 
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Vakar Andrius Tapinas uždavė keletą klausimų. Pateikiu atsakymus. 

1. Kokie jūsų santykiai su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga? Ar įvykdėte PLJS valdybos reikalavimą iki liepos 

1 dienos įregistruoti kongreso metu išrinktą valdybą? 

Pagal įstatymus ir organizacijos įstatus tai yra neįvykdomas dalykas, nes tai yra dvi visiškai savarankiškos 

organizacijos. 

2. PLJS oficiali pozicija yra atsiriboti nuo jūsų renginio, kadangi jūs neįvykdėte jų reikalavimų, kaip tai 

pakomentuotumėte? 

Mes labai dėkingi PLJS, kad jie savo pareiškime socialiniuose tinkluose palinkėjo mums sėkmės, pritarė mūsų 

skleidžiamoms vertybėms ir idėjoms. Valdybos nariai pranešė, kad nedalyvaus mūsų festivalyje, dėl to mes 

apgailestaujame. 

3. Kaip vertinate PLJS Kongreso atsisakymą patvirtinti Atstovybės metinę ataskaitą, nes jiems kilo abejonių dėl 

veiklos skaidrumo? Kodėl jiems nebuvo pateiktos detalios finansinės veiklos ir renginio ataskaitos? 

Nuo pat 2009 metų visas metines veiklos ir finansines ataskaitas yra patvirtinęs Asociacijos Pasaulio lietuvių 

jaunimo organizacijos Lietuvoje kongresas, kaip ir numato Asociacijos įstatai. 

4. Kodėl PLJS atstovai taip ir nebuvo įtraukti į Susitikimo organizatorių sąrašą? 

Mes kvietėme juos prisijungti. 

5. PLJS valdyba nurodė, kad nesulaukė atsakymų apie Juliaus Pagojaus ir Všį „Socialinės iniciatyvos“ veiklą 

Susitikimo metu bei jo suteiktas paslaugas jūsų kuruojamuose projektuose. Kokie dabar yra renginio 

organizatorių santykiai su Juliumi Pagojumi? Kiek jis prisideda prie PLJS2018 organizavimo? 

2016 metais viešajai įstaigai „Socialinės iniciatyvos” už savanorių mokymą sumokėjome 200 eurų. 

Julius buvo vienas iš šio festivalio iniciatorių ir organizatorių. Šiais metais jis nėra mūsų komandos narys, 

tačiau, reikalui esant, neatlygintinai mus pakonsultuoja teisiniais klausimais. 

6. Koks yra renginio valstybinis finansavimas? Kiek lėšų gavote (jeigu gavote) iš Vyriausybės, Užsienio reikalų 

ministerijos, Globalios Lietuvos, LTOK, Lietuvos kultūros tarybos, MITA, Jaunimo reikalų departamento? 

Trijų dienų festivaliui, į kurį atvyks per 3000 dalyvių iš 40 šalių esame gavę paramą iš šių jūsų minėtų 

institucijų:  

Vyriausybės (Globalios Lietuvos) - 37 000€ 
URM - 6 000 € 
LTOK - 0€ 
Lietuvos kultūros taryba - 13 000 € 
JRD - kol kas negavome, bet esame pateikę paraišką. 
MITA - 8000 €. 

https://www.facebook.com/andrius.tapinas?fref=mentions
https://www.facebook.com/ieva.davydenko/posts/10156706648224101
https://www.facebook.com/ieva.davydenko/posts/10156706648224101
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1. Kokie jūsų santykiai su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga? Ar įvykdėte PLJS valdybos 

reikalavimą iki liepos 1 dienos įregistruoti kongreso metu išrinktą valdybą? 
Pagal įstatymus ir organizacijos įstatus tai yra neįvykdomas dalykas, nes tai yra dvi visiškai 

savarankiškos organizacijos. 
 
Toks teiginys tiesiogiai kontrastuoja su teiginiais išsakytais PLJS vidinės komunikacijos su PLJS 

valdyba (2006-2009) metu. 2009 m. Spalio 24 d., Asociacijos steigimo sutarties išvakarėse, Ieva 

Davydenko savo atsakyme aiškiai įvardino būsimos Asociacijos santykį su PLJS, PLJS 

Kongresu ir PLJS valdyba (kalba neredaguota): 
 
“galime visus jus patikinti, kad sis steigiamas darinys jokiu budu nebus atskira organizacija, 
veikianti pagal naujas schemas. 
  
Apkalbejome, kad sis darinys tures asociacijos teisini statusa, taciau faktiskai (praktiskai) tai bus 
PLJS atstovybe Lietuvoje. Ji veiks remdamasi LT Chartija, PLJS statutu, taciau bus kiek 
pakoreguoti, kad pilnai atitiktu Lietuvos teises aktus. Kitaip tariant, tai nebus atskira 
organizacija. 
Nusprendeme, kad sios asociacijos valdyba bus PLJS valdyba. Visuotinis sios asociacijos 
suvaziavimas bus Kongresas. 
  
Siuo metu deriname istatus, remdamiesi PLJS statutu, PLB konstitucija, LT chartija bei LT 
teisiniai aktais.” 
 
Šias nuostatas taip pat patikino dar aštuoni PLJS atstovai (ir Asociacijos steigėjai), gyvai 

dalyvavę 2009 m. spalio 23-25 d. suvažiavime, kuriame buvo pasirašyta Asociacijos steigimo 
sutartis. Įsteigtos Asociacijos kaip PLJS atstovybės statusą liudija ir ir Ievos Davydenko 

padarytas įrašas pljs.org puslapyje (http://www.pljs.org/naujienos/jaunieji-uzsienio-lietuviai-
steigia-atstovybe-lietuvoje-284.html) bei PLJS valdybos oficialus pranešimas apie atstovybės 

Lietuvoje įkūrimą 2009 m. lapkričio 5 d. 

(https://drive.google.com/file/d/1EJTY8lVEPxXlM6LocqPae9jB8gvhQegl/view ) 
Konsultuojantis su steigėjais ir buvusių PLJS valdybų nariais bei nagrinėjant Kongresų 

dokumentus neradome jokios informacijos, kad būtų primtas sprendimas organizacijas atskirti. 
 
 
3. Kaip vertinate PLJS Kongreso atsisakymą patvirtinti Atstovybės metinę ataskaitą, nes 

jiems kilo abejonių dėl veiklos skaidrumo? Kodėl jiems nebuvo pateiktos detalios 

finansinės veiklos ir renginio ataskaitos? 
Nuo pat 2009 metų visas metines veiklos ir finansines ataskaitas yra patvirtinęs Asociacijos 

Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje kongresas, kaip ir numato Asociacijos įstatai. 
 
Pastebime, kad bandoma daryti atskirtį tarp PLJS Kongresų ir Asociacijos “kongresų”, apie 

kuriuos nesame girdėję. Mūsų žiniomis, Asociacijos steigiamieji nariai, PLJS atstovai, nebuvo 

https://drive.google.com/file/d/1EJTY8lVEPxXlM6LocqPae9jB8gvhQegl/view
http://www.pljs.org/naujienos/jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje-284.html
http://www.pljs.org/naujienos/jaunieji-uzsienio-lietuviai-steigia-atstovybe-lietuvoje-284.html
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informuoti apie minimus Asociacijos “kongresus” ar jų metų priimtus sprendimus nuo pat 

įkūrimo. 
 
Mes esame susipažinę su organizacijos įstatais. Numatyta aiški tvarka, kur Asociacijos vadovė, 

prieš šaukdama narių susirinkimą, turi informuoti steigėjus. Steigėjai nurodė, kad nėra gavę 

informacijos apie narių susirinkimus.  
Mūsų žiniomis, nei vienas iš steigėjų, apart Direktorės, nėra gavęs informacijos apie asociacijos 
finansines atskaitomybes. Šiais klausimais mes bendravome su aštuoniais iš dešimties steigėjų. 

Ieva taip pat nėra pateikusi į “Registrų centrą” protokolų, kur būtų pristatyta kongresui 

Asociacijos finansai. Kongresų metu renkamos Valdybos sudėtis taip pat neregistruota. 
 
 
4. Kodėl PLJS atstovai taip ir nebuvo įtraukti į Susitikimo organizatorių sąrašą? 
Mes kvietėme juos prisijungti. 
 
Gavome kvietimą prisijungti kaip dalyviai ir pranešėjai, tačiau ne kaip organizatoriai. Tokiomis 

sąlygomis nuspręsta nedalyvauti nenorint klaidinti kitų dalyvių. 
 
 




