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12. Lapkričio 2019
Gerb. Garbės teisme,
Mums buvo atsiųstas skundas nuo Karolio Genučio. Šitas skundas atsirado Facebook
visuomenėje prieš gaunant atsakymą iš garbės teismo.
Tai mano akyse labai didelis garbės teismo įžeidimas ir nepagarba mūsų šios garbingos
institucijos. Dėja turiu pastebėti, kad tokį nesuvokiamą elgesį aš patyriau pats lankydamas ŠLB
susirinkimą 20.10.2019.
Kad visi suprastų apie ką mes kalbame, mūsų VLB laiškas:
“Hiutenfeldas 2019 rugsėjo 20 d.
Prašymas patvirtinti VLB narystę
Miela VLB narė, mielas VLB nary,
mes norime patikslinti visų bendruomenės narių duomenis ir prašome jūsų pagalbos.

1. Jūs esate aktyvus VLB narys? Galbūt jums yra aktuali šeimyninė narystė?
2. Komunikacija: ar dar aktualus jūsų adresas, telefonas, elektroninis paštas?
3. Banko sąskaitos duomenys: ar jūsų IBAN dar aktualus, ar sutiktumėt, kad nario mokestis
būtų nurašytas nuo jūsų sąskaitos?
Iki šių metų pabaigos jūsų laukia:

● Iki spalio 1 dienos gausite laišką paštu ir elektroniniu paštu.
● Iki lapkričio 30 dienos gausite sekanti priminimą elektroniniu paštu.
● Be to jūsų apylinkė savo ruožtu primins jums patikslinti savo duomenis.
Jūs turite galimybę patvirtinti savo narystę šiais būdais:

1. Jūs galite savo duomenis naujai įvesti n aryste.vlbe.org puslapyje.
2. Jūs galite savo duomenis atsiųsti elektroniniu paštu n aryste@vlbe.org.
3. Jūs galite nario pareiškimą parsisiųsti http://vlbe.org/nario_pareiskimas.pdf, atspausdinti,
užpildyti ir atsiųsti adresu:
Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld
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Jei jūs savo narystės iki 2020 sausio 31 dienos nepatvirtinsite, jūsų duomenys bus ištrinti iš mūsų
narių sąrašo, ko pasekoje bus nutraukta jūsų narystė VLB.
Su geriausias linkėjimais,
VLB Valdyba”
Kad visi žinotų apie ką mes kalbame, skundo laiškas nuo Karolio Genucio:
“SLB Sundas nuo 08.11.2019
VLB garbės teismui, VLB Tarybos Prezidiumui, VLB tarybai, VLB garbės pirmininkui,
2019-11-08, Štutgartas
Kreipimasis
Gerbiami VLB garbės teismo nariai,
ŠLB valdyba kreipėsi į Jus, turėdamas tikslą – gauti kompetentingus atsakymus ir įvertinimus į ŠLB
nariams išsiųstus VLB valdybos laiškus.
2019-10-09 ŠLB nariams buvo išsiųstas VLB valdybos laiškas: Informacija apylinkės nariams:
Prašymas patvirtinti VLB narystę, Šiame laiške-kreipimesi buvo šie punktai: · Jūs esate aktyvus VLB
narys? Galbūt jums yra aktuali šeimyninė narystė? · Banko sąskaitos duomenys: ar jūsų IBAN dar
aktualus, ar sutiktumėt, kad nario mokestis būtų nurašytas nuo jūsų sąskaitos? · Jei jūs savo
narystės iki 2020 sausio 31 dienos nepatvirtinsite, jūsų duomenys bus ištrinti iš mūsų narių sąrašo,
ko pasėkoje bus nutraukta jūsų nary stė VLB.
https://vlbe.org/2019/10/13/prasymas-patvirtinti-vlb-naryste/
Š. m. spalio 20 d. ŠLB valdybos posėdį, nubalsavo kreiptis į garbės teismą, kad gauti
kompetentingus atsakymus ir įvertinimus, patvirtinimus, paneigimus. Taip pat ŠLB valdyba tai
traktuoja kaip nepagarbą apylinkėms ir jų darbui.
1.Toks narystės nutraukimas prieštarauja VLB statutui. VLB statutas § nurodo, kada ir kaip
nutrūksta narystė. VLB statuto 2011 metų patvirtintoje versijoje nėra numatytas kitoks narystės
nutraukimas. VLB Taryba nėra patvirtinusi kitokių pakeitimų, nėra numatyta ir šeimyninė narystė,
tokio termino VLB statute taip pat nėra.
2. VLB valdybos išplatintas pranešimas prieštarauja VLB statutui, nes VLB statutas apylinkių
valdyboms leidžia § 9. d) priimti sprendimą dėl neeilinių mokesčių. Prieštarauja VLB Statute §15. e)
Nario mokesčio rinkimas. VLB valdybos pareiškime pateikiama VLB sąskaita, į kurią naujai
prisiregistravę nariai pervestų įmokas.  Apylinkės negautų tiesiogiai savo narių įmokų.



.

Sąskaita banke/Bankverbindung: Deutsche Bank 24 Weinheim | BIC DEUTDEDBMAN | IBAN DE94 6707 0024 0581 7978 00

D-68623
LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD
LORSCHER STR. 1
Tel.: +49(0)6256-3770 257
Fax: +49(0)6256-3779 932
E-Mail: office@vlbe.org
www.vlbe.org
Litauische Gemeinschaft e.V., Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim

3. VLB valdybos pareiškimas iš dalies prieštarauja VLB Statuto § 4,5,6,9,15.
Toks VLB valdybos laiškas bendruomenės nariams kelia sumaištį, nepasitenkinimą.
Pagarbiai Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba ŠLB pirmininkas Karolis Genutis“
VLB Valdyba nepripažįsta ŠLB valdybos. Mes negavome pasirašyto protokolo visų į valdybą
išrinktų narių ir dar yra keletą neaiškumų. Bandėme išsiaiškinti – nepavyko. Visi per 20.10.2019
parašyti nutarimai ir protokolai dėl to negalioja.
Iš dalies, šio skundo ŠLB valdyba negalėjo įteikti, nes ji pagal mūsų statutą dar neegzistuoja.
Karolis Genutis gali šitą skundą įteikti tik kaip narys.
Mūsų VLB valdybos sprendimai, susiję su ŠLB valdyba, bus netrukus paskelbti.
Grįžkime prie „ Skundo“:
Musu VLB statutas yra patvirtintas 22.10.2010, o ne 2011.
Leiskite man su §§ atsakyti, kuriais remiasi Karolio Genučio skundas.
Toliau: mėlyna spalva pažymėti VLB komentarai.
§4
Bendruomenės nariai gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų
šeimos nariai.
Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą, Apylinkės valdybos nutarimu. Apie naujo nario
priėmimą pranešama Vokietijos LB valdybai.
Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos
LB valdybos sudaromą narių sąrašą.
Man nesuprantama kodėl apkaltinime yra §4 įrašyta. Mūsų laiškas šito paragrafo visai
neliečia.
§5
Narystė baigiasi:
a) mirtimi,
b) parašius pareiškimą dėl išstojimo vietos Apylinkės valdybai 3 mėnesius prieš apyskaitinių
metų pabaigą,
c) pašalinimu.
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§6
Vokietijos LB valdyba gali pašalinti narį, jeigu jis kenkia Bendruomenės garbei arba interesams,
arba jeigu jis, nepaisydamas paraginimo raštu, ilgiau negu per apyskaitinius metus nesumoka
solidarumo įnašų ir neprašo nuo jų atleisti; arba dėl kitos svarbios priežasties.
Siūlymą pašalinti narį gali įteikti kiekvienas narys. Prieš darant sprendimą reikia apskųstąjį
išklausyti. Sprendimas gali būti per mėnesį apskųstas Garbės teismui, kurio sprendimas yra
galutinis.
Mes nei vieno nario nenorime išmesti, mes tik pagal §41f nurodymą išpildome mūsų užduotį:
adresų, sąrašų tvarkymą. Po pirmo rinkimų komisijos laiško, apylinkės nesutvarkė sąrašus.
Išsiuntėme 1150 laiškus ir grįžo 270, o gal net ir daugiau.
Kad nebūtų tarybos rinkimai trukdomi ir neatsirastų skundų, mes perkėlėme datą sąrašų
pakeitimams į 2020.01.31, po visų rinkimų.
Dėja tarybos susirinkimas 2019 vasaros gale neįvyko ir mes negalėjome šiam žingsniui
sprendimą iš tarybos gauti.
Nenorėjome sedėti, laukti ir laiką prarasti, todėl išsiuntėme mūsų laišką kartu su rinkimų
komisijos laišku. Taip sutaupėme apie 1000€ pašto ženklams.
Kada pakeitimas įvyks ar 31.01.2020 ar gale kovo, čia ne problema. Viskas bus skrupulingai
paruošta. Aisku kad visi nariai kurie neatsakė, bus dar keletą sykių užklausti , pradėsime jau
nuo gruodžio mėnesio šitą darbą atlikti.
Mes gal netiksliai išsireiškėme mūsų laiške, todėl atsirado nesusipratimai. Atlesikite. Blogo
nariams ir mūsų bendruomenei niekuomet nenorėjome.
Šie §5/6 nepaaiškina kokiu būdu VLB valdyba turi vesti adresų sąrašą. Mums VLB valdybai
Taryba duoda užduotis, kurios paaiškintos §41.

§41
Vokietijos LB valdyba:
a) vykdo Bendruomenės tarybos nutarimus,
b) prižiūri ir remia Bendruomenės apylinkių darbą,
c) atstovauja Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir
privačiose įstaigose,
d) planuoja, kaip puoselėti bei išlaikyti tautiškumą, lietuvių kultūrą, kitas lietuvių institucijas,
e) palaiko ryšius su kitų tautybių organizacijomis,
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f) tvarko Vokietijoje gyvenančių narių centrinį sąrašą,
g) svarsto, kaip užtikrinti Bendruomenės finansavimą ir darbą.

§9
Bendruomenės apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės narių susirinkimas. Jam priklauso:
a) rinkti Apylinkės valdybą ir Kontrolės komisiją,
b) tvirtinti metinę sąmatą ir Kontrolės komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą, taip pat
atleisti Valdybą nuo atsakomybės,
c) svarstyti veiklos pranešimą ir kitus šiame Statute nurodytus arba Vokietijos LB valdybos ar
Apylinkės valdybos, arba narių pasiūlytus klausimus,
d) spręsti kitus Apylinkės veiklos klausimus.
Nėra suprantama kodėl §9d į šitą „skundą“ įtraukta? Kokie neeiliniai mokesčiai, kokie
sprendimai? Nieko negavome? Nieko nesimato, kaip jus čia suprantate?
§15
Einamuosius Apylinkės reikalus tvarko Valdyba. Jai priklauso:
a) Apylinkės narių susirinkimų nutarimų vykdymas,
b) lietuvių švietimo bei mokymo įstaigų išlaikymas,
c) rūpinimasis narių kultūriniais ir socialiniais reikalais,
d) rėmimas į vargą patekusių lietuvių,
e) solidarumo įnašų rinkimas,
f) lietuvių atstovavimas vietos įstaigose bei institucijose,
g) Apylinkės narių sąrašo ir kasos knygos su pateisinamaisiais dokumentais tvarkymas,
h) veiklos ir kasos tvarkymo apyskaitų pateikimas,
i) šio Statuto ir Bendruomenės tarybos rinkimų nuostatuose numatytų ar Bendruomenės
valdybos pavestų visų kitų uždavinių atlikimas.
§ 15 paaiškina apylinkių užduotis. Tas taip yra ir bus palikta iki pakeitimai įvyks.
Ką mes rašome mūsų laiške: Banko sąskaitos duomenys: “Ar jūsų IBAN dar aktualus, ar
sutiktumėte, kad nario mokestis bus nurašytas nuo jūsų sąskaitos?” Mes nerašome, kad mes
VLB perimsime šį darbą ir nurašysime nuo jų sąskaitų!
Jau dabar mūsų paruoštos struktūros, leidžia apylinkėmis, su administratoriaus leidimu, prie
šitų duomenų prieiti ir su “Einzugsverfahren“ metinį mokestį gauti. Münchenas turi ilgametę
patirtį. Tai mes norime ir kitom apylinkem paruošti. Čia pagalba, o ne problema!
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Reikia mokėti atskirti: rinkimai, sąrašų tvarkymas, narių pašalinimas ir ateities vizijų idėjas,
kurias mums kaip VLB valdybai leidžiama ruošti ir į diskusiją įtraukti visus narius.
Jei pakviesti nariai, kaip pavyzdžiui Karolis Genutis, į Darbuotojų Suvažiavimą su ekspertais
neatvyksta, kur daug paaiškinimų ir neaiškumų buvo diskutuojama, atsiranda tokie
beprasmiški skundai ir dar blogai išaiškinti.

Pagarbiai

Alfred Hermann
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