Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2011 m. spalio 21 d.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius
Apie neeilinę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 30 – ąją Asamblėją LiJOT
Prezidentas Šarūnas Frolenko Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2011 m. rugsėjo 10
d. Informacija buvo išsiųsta registruotu paštu, pateikta LiJOT elektroninėje konferencijoje, LiJOT
interneto svetainėje, su Nariais ir Stebėtojais buvo susisiekta telefonu.
Dalyvauja: (žr. priedą Nr. 1).
Spalio 21 d., penktadienis
17.00-18.00
18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.15

19.15-19.30
19.30-20.15

20.15-20.30

Dalyvių atvykimas ir registracija.
LiJOT Asamblėjos atidarymas.
Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Balsuojama
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
balsais
Rezoliucijos dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo
svarstymas.
Klausimą pristato neeilinės Asamblėjos iniciatorių atstovas
Balsavimas dėl rezoliucijos priėmimo
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės LiJOT nutraukimo svarstymas ir
balsavimas

visais

Balsuojama
visais
balsais
Balsuojama baziniais
balsais

Klausimą pristato neeilinės Asamblėjos iniciatorių atstovas
Asamblėjos uždarymas.

1. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos atidarymas; Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas,
Asamblėjos pirmininkų, sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Asamblėjos dalyvius pasveikina LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko informuoja, kad 30-ojoje neeilinėje Asamblėjoje
balsavimo mandatai bus išduodami prieš Asamblėją LiJOT Prezidento, Asamblėjos metu – pirmininkų.
Balsavimo biuleteniai išduodami pagal organizaciją, prieš tai kiekvienam dalyviui pasirašant, kad balsą
gavo (priedas Nr. 2).
Taip pat Š. Frolenko primena, kad pagal LiJOT Įstatų 47 punktą „Asamblėja laikoma teisėta,
kai joje dalyvauja daugiau nei ½ Narių.“. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT) šiuo metu
priklauso 41 LiJOT Narys, iš kurių 3 - sustabdyta narystė, todėl kvorumas bus laikomas teisėtu, jei
salėje bus 20 delegatų turinčių bazinius balsavimo mandatus.
Š. Frolenko pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 53 delegatai, iš kurių 28 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.

1.1 SVARSTYTA. Asamblėjos pirmininkų tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 30–osios neeilinės Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Loretą Senkutę ir
Šarūną Frolenko.
SIŪLOMA. 30–osios neeilinės Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Loretą Senkutę ir Šarūną
Frolenko.
NUTARTA (bendru sutarimu). 30–osios neeilinės Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Loretą
Senkutę ir Šarūną Frolenko.
Asamblėjai pirmininkauja Šarūnas Frolenko.
1.2 SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 30 – osios neeilinės Asamblėjos sekretoriais siūlo patvirtinti Rūtą Labalaukytę,
Mantą Zakarką ir Juditą Žilėnaitę.
SIŪLOMA. 30 – osios neeilinės Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Rūtą Labalaukytę, Mantą
Zakarką ir Juditą Žilėnaitę.
NUTARTA (bendru sutarimu). 30 – osios neeilinės Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Rūtą
Labalaukytę, Mantą Zakarką ir Juditą Žilėnaitę.
1.3 SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos pirmininkas kviečia siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.
J. Šutas (Ateitininkų federacija) siūlo G. Darškutę (Ateitininkų federacija).
E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas) siūlo L. Račicką (Lietuvos liberalus jaunimas).
A. Armonaitė (LiJOT Valdyba) siūlo K. Celiešių (Lietuvos jaunųjų Europos federalistų
organizacija).
Daugiau pasiūlymų nėra.
Asamblėjos pirmininkas kreipiasi į asmenis pasiūlytus į Balsų skaičiavimo komisiją,
klausdamas ar jie sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijoje.
Visi sutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš trijų asmenų: G. Darškutės, L. Račicko ir
K. Celiešiaus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš trijų asmenų: G.
Darškutės, L. Račicko ir K. Celiešiaus.
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Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir
pasiskirstyti skaičiavimo zonomis.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke išrenkama Giedrė Darškutė (Ateitininkų federacija).
1.4. SVARSTYTA. 30-osios neeilinės Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas (priedas Nr. 3).
Asamblėjos pirmininkas teiraujasi Asamblėjos delegatų ar yra pasiūlymu darbotvarkei.
K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) siūlo sukeisti darbotvarkės klausimą „Dėl
Rezoliucijos dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo svarstymo“ vietomis
su klausimu „Dėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės LiJOT nutraukimo svarstymo ir
balsavimo“.
Salėje yra delegatų prieštaraujančių šiam siūlymui.
Pasisako A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija).
Klausimą užduoda J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Atsako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
Pasisako T. Rakovas (Lietuvos skautija).
K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) kviečiamas pasisakyti dėl darbotvarkės
keitimo.
K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) pasisako.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 53 delegatai, iš kurių 28 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad patvirtinti darbotvarkę su siūlomu pakeitimu.
UŽ: 31.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad patvirtinti darbotvarkę be pakeitimų.
UŽ: 19.
NUTARTA. Patvirtinti darbotvarkę su pasiūlytu pakeitimu pakeisti darbotvarkės klausimą „Dėl
Rezoliucijos dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo svarstymo“
sukeičiant vietomis su klausimu „Dėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės LiJOT nutraukimo
svarstymo ir balsavimo“.
2. SVARSTYTA. Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės LiJOT nutraukimo
svarstymas ir balsavimas.
Asamblėjos pirmininkas paaiškina procedūras.
Kviečiamas šio klausimo iniciatorės, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, atstovas
pristatyti svarstomą klausimą (priedas Nr. 4).
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J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) pristato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: P. Mieželis (Jaunimo reikalų taryba), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) atsako.
Kviečiamas Kontrolės komisijos pirmininkas pasakyti komisijos išaiškinimą (priedas Nr. 5) dėl
šio klausimo.
K. Krasauskas (Kontrolė komisijos pirmininkas) pristato Kontrolės komisijos išvadas.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
Kviečiamas Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos atstovas pasisakyti dėl svarstomo klausimo.
K. Grigaliūnas ir J. Panka (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) pasisako.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), B. Balkauskas
(Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), K. Staponkus (Akademinis politologų klubas), J. Šutas
(Ateitininkų federacija).
K. Grigaliūnas ir J. Panka (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) atsako.
Kviečiama pasisakyti „už“ dėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės nutraukimo Lietuvos
jaunimo organizacijų taryboje.
Pasisako už: A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija).
Kviečiama pasisakyti „prieš“ dėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės nutraukimo
Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.
Pasisako prieš: T. Rakovas (Lietuvos skautija), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Jankauskaitė (Lietuvos šaulių sąjunga).
Asamblėjos pirmininkas primena, kad pagal LiJOT Asamblėjos reglamento 10.8 punktą
„Sprendimas dėl Nario ar Stebėtojo pašalinimo iš LiJOT laikomas priimtu, kai už jį gauta ne mažiau
kaip ⅔ Asamblėjoje dalyvaujančių Narių bazinių balsų.“.
SIŪLOMA. Pašalinti Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą iš Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos.
BALSAVO:
Už:
5,
Prieš:
21.
NUTARTA. Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos nepašalinti iš Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Senkutė.
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3. SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje
pasmerkimo svarstymas (priedas Nr. 6).
Asamblėjos pirmininkas paaiškina procedūras.
Kviečiamas šio klausimo iniciatorės, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, atstovas
pristatyti svarstomą klausimą.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) pristato Rezoliuciją dėl ekstremizmo
apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo bei pasiūlo šios rezoliucijos 17 eilutėje išbraukti
žodį „dešiniojo“.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), P. Mieželis (Jaunimo reikalų taryba), A. Stasiukynas (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga „Žingsnis“).
Išduodamas bazinis ir papildomi balsai Lietuvos studentų atstovybių sąjungos delegatams.
Kviečiama pasisakyti „už“ Rezoliucijos dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų
veikloje pasmerkimo svarstymą.
Pasisako už: A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), B. Balkauskas (Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisako prieš: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“),
M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“), L. Kančytė (Ateitininkų
federacija).
Replika po pasisakymų: A. Čiukšys (Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 59 delegatai, iš kurių 29 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Asamblėjos pirmininkas primena, kad pagal LiJOT Asamblėjos reglamento 8.3.2 punktą
„balsuojant alternatyviu balsavimu priimtu laikomas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balsų iš visų
pasiūlytų“.
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje
pasmerkimo.
BALSAVO:
Už:
17,
Prieš:
25.
NUTARTA. Rezoliucija dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo
nebus svarstoma.
Pasisako J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Replikos po balsavimo: P. Mieželis (Jaunimo reikalų taryba), E. Markevičiūtė (Lietuvos
liberalus jaunimas).
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4. SVARSTYTA. Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko.

Pirmininkai

Šarūnas Frolenko
Loreta Senkutė

Sekretoriai

Rūta Labalaukytė
Mantas Zakarka
Judita Žilėnaitė
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