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VLB Rinkimų komisijai
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Rinkimų komisijos nariai
Protestas – Skundas
Remdamiesi VLB Statuto 53 §, bei VLB TRN 32§, skubame pastebėti ir pareikšti
protestą – skundą pagal galiojančia VLB TRN patvirtintą tvarką.
Prašome remiantis TRN, bei VLB Statuto paragrafais pagrįstai atsakyti ir
išaiškinti žemiau pateiktus pagrįstus punktus, dėl pažeistos balsavimo
tvarkos. Priimti teisingus sprendimus susijusius su teisėtų ir skaidrių
VLB Tarybos rinkimų pravedimu.
1. Vykstant VLB Tarybos rinkimams, balsavimo metu, TRN 23§ 02.12.201609.12.2016 iš VLB Tarybos nario, V-16 Kuratorijos valdybos pirmininko V.Jelio
02.12.2016 buvo išsiųstas laiškas bendruomenės nariams agituojantis nebalsuoti
už sąraše išvardintus kandidatus. Kuris vėliau pasklido įvairiose erdvėse, laiške
buvo prašoma juo dalintis. Apie gautą laišką, patvirtino Saarlando bendruomenės
pirmininkė Laima Rui.
Nariai dalinosi e-mail, VLB Narys, bei Tarybos kandidatas G. Gudas juos
paviešino savo FB paskyroje. Taip pat jis rastas FB paskyrose „Laisvas
Nepriklausomas:, bei „VLB be cenzūros“. Pastarajame pasidalino paskyra
„Weschnitza von Rennhofas“. Jį gavome e-mailu ir mes iš kitų VLB Romuvos
apylinkės narių.
Mūsų manymu taip grubiai nusižengta Vokietijos rinkimų tvarkos
įstatymui.
2. Mūsų nuomone Apylinkės vadovybės, nei Rinkimų komisija neužtikrino pagal
VLB TRN nustatytą rinkimų tvarką pravedamus rinkimus, bei teisingus rinkėjų
sąrašus ir jų sutikrinimą. Sąrašai yra netikslūs.
Pavyzdžiai: Miuncheno bendruomenėje balsavimo biuletenius gavo į amžinajį
atilsį išejusi p.A. Hermano mama, bei sesuo, nors ji buvo parašiusi prieš keletą
matų prašymą išstoti iš bendruomenės, p.A.Hermanas VLB buvo informavęs. VLB
Tarybos narė p.L.Lipšytė taip pat informavo jog negavo balsavimo biuletenio,
nors žurnalas „Informacijos“ ją pasiekia.
3. Balsavimo metu savo privačiu laišku L. Labanauskui, J. Pickel, A. Keršiui, kuris
vėliau pasklido, viešai internete, VLB Rinkimų komisijos pirmininkė M. Schäfer
savo laiške žiūrint objektyviai, savo subjektyvia nuomone buvo šališka ir
pasisakė, žemino VLB Tarybos kandidatą L. Labanauską, VLB narį D. Šulcą reiškė
savo šališką nuomonę apie kandidatus J. N. Pickel, A. Keršį.
4. VLB Tarybos rinkimų biuleteniai VLB nariams atsiųsti neanspauduoti, kas
sudaro palankias sąlygas juos padirbinėti. Užklijuoti ant vokų adresų klijuotes
taip pat labai lengvai gali būti padirbamos. Šiandiena jau turime pvz.
bendruomenėje su 2014 padirbtu Rechnung VLB kasos knygoje.
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Manome VLB Rinkimų komisija savo kompetencija nesugebėjo užtikrinti saugių ir
skaidrių VLB Tarybos rinkimų.
Kaip pavyzdys rinkimai Austrijoje, plačiai aptartas atvejis spaudoje, kad
juristiškai užtenka įtarimo manipuliacija – atšaukti rinkimų rezultatus, ar pačius
rinkimus.
5. Nonsensas ir RK nekompetencijos išraiška – VLB RK 10.11.2016 vykusio
posėdžio protokolas Nr. 4.
Protokolą pasirašo ir teisės dalyvauti priimant nutarimus, bei priimti sprendimus
posėdyje, neturintis 2 VLB RK kandidatai (atsarginiai).
Manome taip buvo pažeisti TRN §2 bei 6§, VLB Statuto 25§
VLB Statutas nurodoma: balsuoti ir kandidatuoti gali kiekvienas pilnateisis VLB
narys. Bet suspenduotas nėra pilnateisis narys – jo narystė yra laikinai
sustabdyta, kol nebus įvykdytos nurodytos sąlygos, kodėl jis buvo suspenduotas.
Taip pat VLB statute numatyta pašalinimo iš VLB galimybė, o suspendavimas yra
mažiau nei pašalinimas – viena iš nuobaudų, kurias numato ZGB „Verein“
(Zivilgesetzbuch). Manome tai neprieštarauja VLB Statutui, nors žodis
„Suspendavimas“ ir nepaminėtas. Taigi, RK sprendimu rinkimuose leista dalyvauti
šiuo metu esantiems nepilnateisiams VLB nariams.
Iškilus klausimams dėl įrodymų esame pasiruošę skubiai papildyti.
Pagarbiai
VLB nariai
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---------- Persiųstas laiškas ---------Nuo: Valdas Jelis <vajelis@aol.com>
Data: 2016 m. gruodžio 2 d. 13:05
Tema: VLB Tarybos kandidatų sąrašas
Kam: vajelis@aol.com
Sveiki VLB Tarybos rinkėjai,
žemiau išvardinti kandidatai nusižengė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Statutui arba ignoravo Tarybos sprendimus, kenkė VLB ir Vasario
16-osios gimnazijos įvaizdžiui. Jie sąmoningai ar nesąmoningai, aktyviai ar pasyviai vykdė ar palaikė intrigantiškus, sabotažinius ir
kveruliantinius veiksmus.
Tomas Bartusevičius
Daiva Angelė Digaitytė
Mindaugas Jacinevičius
Edmundas Jankūnas Arentas Keršis (atsisakė)
Liutauras Labanauskas (atsisakė)
Vilius Lėnertas
Bronislava Lipšienė
Rita Luinys
Jurgita Noreikaitė-Pickel
Gintaras Ručys
Stasė Schulz
Marija Dambriūnaitė-Šmitienė
Prašau už šiuos kandidatus į VLB Tarybą NE-balsuoti !
Šį sąrašą rekomenduoju persiųsti neabejingiems rinkėjams savo nuožiūra.
Prieš metus Jurgita N.-Pickel bei jos bendraminčiai su "trumpine" retorika kovojo dėl barako. Dabar jie VLB valdybos nariai ir turi visas
galimybes, o barakas pūva toliau.
VLB Tarybos prezidiumas (pirmininkas T. Bartusevičius ir vicepirmininkas V. Lėnertas) pažeidžiant Statutą, neskaidriu ir negaliojančiu būdu,
prevedė balsavimą dėl VLB turto - Lietuvių Kultūros Instituto bibliotekos (pirmininkas Vincas Bartusevičius) perdavimo valstybinei bibliotekai
Berlyne. Tarybos Prezidiumas pagal Statuto §32c turėjo per 30 dienų įteikti posėdžio protokolą. Nuo 2016 m. kovo 19 d. iki šiol aš jo
negavau.
VLB Taryba 2014 m. kovo 22 d. įsteigė naują - Statuto keitimo - komisiją, kurios nariais išrinkti M. Jacinevičius, T. Bartusevičius, A. Šiugždinis
ir patarėjas V. Bartusevičius. Ši komisija nedirbo, pasiūlymus ignoravo, Tarybai pranešimo nepateikė! Neveiksmūs M. Jacinevičius, T.
Bartusevičius ir dar kiti vėl kandidatuoja į VLB Tarybą. Kodėl jų pavardės yra kandidatų sąraše ir kodėl jie nėra suspenduoti?
Dėl VLB išlikimo svarbiausia yra sąžiningos ir nesavanaudės asmenybės. Išrinkus jas, nebus sunku
kompetetingai ir dalykiškai diskutuoti bei kurti vizijas. Apvalaus stalo diskusiją "Mes po vienu stogu" 2013 m. rugsėjo 22 d. suorganizavo
tuometinė VLB valdyba. Ji pravedė apylinkių apklausą. Diskusijoms vadovavo Kauno VDU prof. Egidijus Aleksandravičius.
Dėkoju už supratimą ir solidarumą su vienintele lietuviška gimnazija Vakarų pasaulyje.
Su geriausiais linkėjimais,
Valdas Jelis
V-16 gimnazijos Kuratorijos valdybos pirmininkas Hageno apylinkės pirmininkas VLB Tarybos narys

2016-12-02
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Re: Kasos dokumentų perdavimas
Von: "Maria Schäfer" <maria@mypcadmin.de>
An: lietuva@gmx.eu
CC: marytesmitiene@gmail.com, jurgita7@gmx.de, lipsiene@hotmail.com, tombartus@gmail.com, vytautas.pinkus@urm.lt,
lipsyte@hotmail.com, ruciaiag@googlemail.com, arent.kersis@gmail.com, dr.nikolajew@gmx.de, staseschulz@gmail.com, willy.lehnert@tonline.de, ieva.k@gmx.de, =?UTF-8?Q?jacinevicius@hotmail.com>, _Dalia_Henke_ <daliahenke@gmail.com>, "_El?= ena Baliulienė"
<rebaliulis@gmail.com>, cerniauskas.simonas@gmail.com, aidas.schugschdinis@gmail.com, iralferi@gmx.de
Datum: 05.12.2016 11:42:31
Gerbiamas pone Liutaurai,
nusileiskite ant žemės ir negąsdinkite VLB narių aukštais pareigūnais. Tokiais pareiškimais Jūs save tik kompromituojate ir darote juokingu.
Jūs save laikote kažkokiu ypatingu, visi Jums turi duoti ataskaitas, skirti Jūsų rašymams dėmesio. Kodėl? Ar todėl, kad Jūs kažkada dirbote
Lietuvos ambasadoje Vokietijoje ir manote, kad tai Jums suteikia daugiau privilegijų negu kitiems bendruomenės nariams? Jūs esate eilinis
Romuvos apylinkės narys, kuris visai dar neseniai į ją įstojo (iki tol buvote dar ir Frankfurto apylinkės narys, apie ką savo prisistatyme,
manau, sąmoningai nutylėjote). Gaila, kad nusileidote iki Dariaus lygio. Darių aš pilnai suprantu. Jis pyksta ant rinkimų komisijos. Paaiškinsiu
kodėl, kad Jūs, gerbiamas pone Labanauskai, neklaidintumėte kitų bendruomenės narių : kadangi jis per vėlai apsisprendė kandidatuoti į
VLB Tarybą, todėl nebuvo įtrauktas į kandidatų sąrašus. Pokalbyje su manimi ir sekretore Rūta, jis "draugiškai norėjo susitarti " neteisėtai
įtraukti jį į kandidatų sąrašus, ir kai mes atsisakėme tai padaryti, nes Kaselio apylinkės kandidatų sąrašą (jis savo kandidatūrą kėlė per Kaselio
apylinkę) buvome jau gavusios paštu be jo kandidatūros, o antras sąrašas buvo negaliojantis, kadangi tie patys siūlytojai gali pasirašyti tik
ant vieno kandidatų sąrašo, pagrasino, cituoju "aš triubinsiu visais kanalais per visą pasaulį". Kaip matome, Jūsų ir p. Pickel bei p. Keršio
skatinamas ir palaikomas, jis tai ir daro.
Atsakau į Jūsų klausimą, kodėl aš kreipiausi tik į Jus tris, t.y. į Jus, Keršį ir Pickel. Todėl, kad Jūs trys esate viskuo nepatenkinti, bendruomenės
blogybių kompetetingi atskleidėjai, bendruomenės bei gimnazijos gelbėtojai. Jūs trys prirašėte aibę nepagrįstų jokiais įrodymais ar fakktais
skundų ant eilės VL bendruomenės narių (tai liečia ne tik Gudą ir Timpf). Aš juos paviešinu ir siunčiu tam pačiam Jūsų aukštam pareigūnui iš
Lietuvos, tegul irgi paskaito ir padaro išvadas ir apie Jūsų moralines vertybes. Nuo pat rinkimų pradžios Jūs bei du VLB valdybos nariai
(Keršis ir Pickel) šmeižiate rinkimų komisiją. Rinkimų komisija stengėsi į Jūsų šmeižtus nereguoti. Apmaudu, kad VLB valdybos narys Keršis ir
VLB valdybos bei Tarybos narė Pickel visais įmanomais būdais stengiasi sužlugdyti rinkimus. Į Jūsų skundą dėl rinkimų komisijos darbo Jūs
gavote Garbės Teismo atsakymą, kuris, savaime aišku, Jūsų netenkina. Jūs labai jau norite atsisėsti į Jums pažadėtą VLB pirmininko kėdę, o
Rinkimų komisija Jums kaip ta rakštis, dėlto griebiatės tokių gėdingų, mano nuomone, priemonių. Jūs badote pirštais į kitus, bet
nepastebite, kad ir Jūs pats neturite savigarbos.
Ačiū dievui, kad didžioji dauguma bendruomenės narių blaiviai mąsto ir neprisijungia prie Jūsų organizuotos bendruomenės bei gimnazijos
juodinimo ir griovimo akcijos. Jūsų ir dviejų VLB valdybos narių aktyvaus darbo vaisius: atleisti iš pareigų senosios Romuvos valdybos nariai,
naujosios Romuvos valdybos nariai, spaudžiami iš viršaus, susipyko ir išsilakstė patys, suskaldyta Romuvos apylinkės bendruomenė.
Jūs jau padarėte savo sprendimą, savo kandidatūrą atsiėmėte. Ponas Keršis taip pat, beto ponas Keršys nuo lapkričio 23 d. dar save ir
susispendavo, ko irgi nepaviešino. Viešinama yra tiktai tai , kas naudinga Jums ir dar kai kuriems. O gal jau apsigalvojo? Jeigu neapsigalvojo,
tai jis susistabdė savo kaip VLB valdybos nario įgaliojimus.
Sąraše be Jūsų yra dar pakankamai kandidatų. Manau, kad rinkėjai patys nuspręs už ką jiems balsuoti. Na o jeigu Jūs su savo žmona nenorite
balsuoti, tai ir nebalsuokite. Čia yra Jūsų asmeniškas reikalas. Kam tai įdomu, nebent tik Dariui, Marijui, Keršiui, Pickel ir Jums.
Kyla klausimas: Kokia yra VLB valdybos ir Tarybos funkcija - vienyti ir burti lietuvius ar juos skaldyti?
Linkiu visiems geros dienos.
Marija Schäfer
Rinkimų komisijos pirmininkė
priedai: GT sprendimai ir protestai (kurių p. Keršis nematė reikalo viešinti, matomai dėl to, kad po visais jais ir jis pasirašė). Romuvos
apylinkėje yra apie 170 narių. Kokią teisę turi šita maža grupelė žmonių kalbėti visos Romuvos apylinkės bendruomenės vardu ir smerkti
kitus VL bendruomenės narius?
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VLB Tarybos rinkimai 2017 m.
Von: "Laima Lipschis" <lipsyte@hotmail.com>
An: Office <office@vlbe.org>, "Tomas Bartusevičius" <tombartus@t-online.de>, "Willy Lehnert" <willy.lehnert@gmx.de>, "Ieva Kleinauskas"
<ieva.k@gmx.de>, "Smitiene, Maryte" <marytesmitiene@gmail.com>, "ejankunas@yahoo.de" <ejankunas@yahoo.de>,
"elenabaliulis@gmail.com" <elenabaliulis@gmail.com>, "Jurgita Norekaite-Pickel (Romuvos Kiskiu klubas)" <jurgita7@gmx.de>,
"jacinevicius@hotmail.com" <jacinevicius@hotmail.com>, "lipsiene@hotmail.com" <lipsiene@hotmail.com>, "Valdas Jelis (Pirmininkas
Hageno lietuviu bendruomene)" <vajelis@aol.com>, "Dalia Henke" <daliahenke@gmail.com>, "aidas.siugzdinis@gmail.com"
<aidas.siugzdinis@gmail.com>, "siugzdinis@t-online.de" <siugzdinis@t-online.de>, "daina.schmidt@gmail.com"
<daina.schmidt@gmail.com>, "Cc: maria" <maria@mypcadmin.de>
Datum: 09.12.2016 11:02:34
Mielieji,
man tikrai labai gaila, bet turiu pranešti, kad negavau rinkimų lapelio. Būčiau pastebėjus tik tada, kai būtų paskelbti naujieji Tarybos nariai,
jei nebūtų man paskambinus kita VLB narė ir su manim diskutavus narių sąrašą.
Buvau nusistačiusi sudėti savo kryželius, kai ateis rinkimų lapelis, tačiau deja po šiai dienai jo negavau.
Dėl dviejų priežasčių sakau, kad man labai gaila.
Pirmiausia nesinori kelti dar daugiau nerimo liečiant dabartinę komunikacijos situaciją VLB narių tarpe. Jinai, mano nuomone, jau seniai
tapo labai nedalykiška ir neprofesionali. Todėl nesinori dar daugiau jų gauti emailu.
Iš kitos pusės man gaila, kad turiu pareikšti tai, ką išmokau būtent būdama VLB narė - nepasitikėjimą. Būtų galima sakyti, kad gal paštas
nesuveikė, gal VLB turi dar mano seną adresą, arba netyčia adresų sąrašas ne taip susiklojo. Bet per paskutinius 13 metų išmokau, kad deja
ir VLB narius galima šantažuoti, papirkti ir pagąsdinti. Todėl turiu įtraukti galimybę, kad be netyčinio atvėjo, mano rinkimo lapelio
išsiuntimas galėjo būti ir tyčinis, tolabiau kadangi gaunu paštu VLB informacijas ir taipgi gavau informacinį raštą šių metų Tarybos rinkimams.
Aš turiu teisę rinkti ir tai turės bet kuriuo atveju įvykti.
Ir tikrai, man be galo gaila ir liūdna, kad turiu rašyti šitą emailą.
Pagarbiai
Laima Lipšytė
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