MLM VISUOTINIO TĖVŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2016 m. vasario 20 d.

ATIDARYMAS
Susirinkimas prasidėjo 9:40 val. ryto. Susirinkimą atidarė Ingrida Sherpitis. Ji pakvietė
Audrių Polikaitį, kuris pravedė susirinkimą. Sekretoriavo Jolanta Kurpis.
MANDATŲ KOMISIJOS PRIĖMIMAS
Į mandatų komisiją buvo pristatyti 4 asmenys: Jolanta Zinis, Nida Petronienė, Birutė
Januškevičienė, Naglis Norkus. Niekas iš susirinkimo dalyvių papildomai nepasiūlė savo
kandidatūros į mandatų komisiją. Komisija priimta ir patvirtinta plojimais.
DARBOTVARKĖS PRISTATYMAS
Susirinkimo darbotvarkė susidėjo iš 4 punktų: 1) dalyvių registracija, 2) pranešimai apie
susidariusią situaciją, 3) tarybos rinkimai, 4) diskusijos. (Priedas #1)
PRANEŠIMAI APIE SUSIDARIUSIĄ SITUACIJĄ
A. Polikaitis pristatė situaciją, paminėdamas, kad mokykloje susiformavo vidinis
konfliktas. Pastaruoju metu pateikta daug kaltinimų, įtraukti advokatai.
Susirinkimą organizavo tėvai, norėdami rasti būdą išspręsti susidariusią situaciją.
Mokyklos įstatuose yra aiškiai apibrėžta 9 narių tarybos institucija ir jos funkcijos. Taryba
atstovauja tėvams ir yra atsakinga už sprendimus, sutartis, financinius reikalus ir auditą.
Šiuo metu mokykla turi tėvų komitetą, kuris 2014 m. spalio 11 d. išrinko 6 narių valdybą.
Tačiau valdyba nėra taryba, nors kai kas taip ir mano.
A. Polikaitis iškėlė pasiūlymą, kad susirinkimas nuspręstų ar šiandiena bus renkama
MLM taryba. Siūlymas buvo paantrintas ir prasidėjo diskusijos šiuo klausimu.
Elona Matuzienė, laikinai einanti tėvų komiteto pirmininkės pareigas, pasisakė, kad esanti
valdyba prieštarauja rinkimams, nes jie būtų neteisėti ir pasiūlė rinkimus atidėti iki
rugsėjo mėn.
1

Susirinkimo vedėjas pakvietė valdybos pasamdytą advokatę Sally Wagenmaker
pasisakyti šiuo klausimu.
Advokatė prisitatė pasakydama, kad yra atstovavusi daugiau nei 400 ne pelno siekiančių
organizacijų. Ji supranta ir tėvų, ir valdybos rūpesčius.
S. Wagenmaker apibrėžė situaciją, kaip trijų C situaciją : conflict / confusion / community.
Advokatė teigė, kad vasario 20 d. tarybos rinkimai bus nelegalūs, nes mokyklos įstatuose
parašyta, kad taryba turi būti renkama rugsėjo mėnesį šaukiamo susirinkimo metu arba
jau egzistuojanti taryba gali sušaukti susirinkimą ir jo metu išrinkti naujus narius. Kita
problema yra ta, kad nėra “nominating committee”. Sušauktas susirinkimas yra “special
meeting”, kurio tikslas, jos manymu, turėtų būti situacijos aptarimas, bet “special
meeting” metu negalima išrinkti tarybos. Ji mato ir daugiau “discrepancies”, apie kurias
smulkiau nekalbėjo.
Advokatės manymu konfliktą reiktų spręsti ne rinkimais, bet naudojant “reconcilliation
and community”. Šiuo metu mokykla turi funkcionuojančią valdybą, kuri rūpinasi
mokyklos reikalais. Tegul ši valdyba valdo iki rugsėjo mėn. susirinkimo, o tuomet bus
galima išrinkti tarybą. Kalbėdama advokatė ne sykį pabrėžė, kad rinkmai, nesekant
įstatais, bus nelegalūs.
Advokatei dėstant argumentus, salėje porą kartų kilo nepasitenkinimo šurmulys, A.
Polikaitis paprašė auditorijos pagarbos ir civilizuoto elgesio.
Po S. Wagenmaker pasisakymo susirinkimo vedėjas pakvietė advokatą Rimą Domanskį.
Pastarasis pagyrė Sally, kaip puikią advokatę.
A. Domanskis paminėjo, kad dirba su mokykla nuo 1989 m. Jis teigė, kad MLM yra ne
pelno siekianti organizacija. Visuotinio susirinkimo metu organizacijos nariai turi teisę
rinkti tarybą. Taryba buvo renkama iki 2004 m. Dabar liko tik valdyba, kuri nuo sausio
mėn. save vadina taryba, tačiau taip nėra.
2011 m. buvo padarytas įstatų priedas ir pakeitimas, tačiau tai nebuvo padaryta teisiškai.
A. Domanskis pasiūlė neatidėti tarybos rinkimų iki rugsėjo mėn. Pagal įstatus 5% narių
gali kviesti „special meeting“, kas dabar ir vyksta. Šio susirinkimo metu galima rinkti
tarybą. A. Domanskis pasiūlė, kad tėvai išreikštų savo nuomonę, ar atidėti rinkimus iki
rugsėjo mėnesio ar ne.
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E. Matuzienė pareiškė, kad nereikia balsuoti, nes taryba ir valdyba yra beveik tas pats.
Vienas iš tėvų paklausė, kokios yra tarybos ir valdybos teisės.
A. Domanskis atsakė, kad taryba yra auksčiausias organas, valdyba seka po tarybos.
Valdybos narė Edita Zasimauskaitė perskaitė valdybos nusiskundimų administracija
sąrašą: dirbtinis darbo vietų kūrimas, darbo vietų skirstymas be konkurso, konfliktinių
situacijų kūrimas tarp mokytojų ir valdybos, atsisakymas dirbti pagal nuostatus,
kontrakto su direktore nebuvimas, nepagrįstas direktorės ir administracijos darbuotojų
darbo valandų ir atlyginimo padidėjimas, prieštaravimai mokytojų atlyginimo pakėlimui,
nemandagus administracijos elgesys, nuolatinis vadovėlių vėlavimas. Taip pat buvo
išvardintos problemos su buvusia Tėvų komiteto pirmininke Edita Keturakiene –
informacijos “nutekinimas”, bendrų sprendimų nevykdymas, konfliktinės atmosferos
kūrimas, užimta pozicija be viešo tėvų susirinkimo.
Mokytojų tarybos pirmininkė Erika Kunickienė, dirbanti mokykloje 16 metų, pasisakė, kad
esanti valdyba nenori bendradarbiauti su administracija. Ji išreiškė mokytojų tarybos
nepasitikėjimą valdyba ir norą, kad valdyba būtų perrinkta.
Susirinkimo dalyviai dar iškėlė šiuos pasiūlymus: a) neskubėti ir daryti viską pagal įstatus,
t.y. rinkti tarybą rudenį, b) rinkti ne naują tarybą, net naujus narius į egzistuojančią
valdybą, c) nestabdyti rinkimų, d) įrašyti esančius valdybos narius į tarybos kandidatų
sąrašą.
Elegijus Skauronas pakomentavo, kad ne valdyba ir ne taryba daro sprendimus, bet
visuotinis susirinkimas, kuris yra auksčiausias organas.
Aurimas Matulevičius užklausė, kodėl pasamdyta advokatė amerikietė? Jo manymu
reikėjo lietuvio advokato, gerai žinančio bendruomenės reikalus. Jis paragino balsuoti už
tarybą susirinkimo metu.
Susirinkimo vedėjas pakvietė formaliai balsuoti už siūlymą, kad susirinkimo metu būtų
renkama 9 narių taryba.
Rimas Siliūnas, pravedęs susirinkimo narių registraciją, pristatė, kiek narių dalyvauja
susirinkime. Viso susirinkime dalyvavo 203 asmenys, atstovaujantys 230 - čiai šeimų.
A. Polikaitis paklausė susirinkusių ar visi susirinkimo dalyviai yra užsiregistravę? Kadangi
keletas dalyvių nebuvo to padarę, registracija buvo trumpam atidaryta. Po papildomos
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registracijos užsiregistravo 207 balsuotojai, kurie atstovavo 234 šeimoms.

BALSAVIMAS DĖL TARYBOS RINKIMŲ
Šio balsavimo metu buvo sprendžiama ar rinkti tarybą vasario 20 d. susirinkimo metu.
Advokatė S. Wagenmaker dar kartą perspėjo, kad balsavimai, pravęsti nesilaikant įstatų,
bus negaliojantys.
Kol savanoriai rinko balsavimo lapelius ir mandatų komisijos nariai skaičiavo balsus, buvo
tęsiamos diskusijos.
Susirinkimo vedėjas A. Polikaitis pristatė dar du klausimus, dėl kurių bus galima balsuoti:
1) ar tėvai sutinka, kad nauja taryba pravestų finansų reviziją, 2) ar tėvai sutinka, kad
taryba peržiūrėtų dabartinius įstatus, juos įvertintų ir pristatytų išvadas rugsėjo mėn.
susirinkime.
Judita Urba pasisakė, kad nepamena gavusi kvietimo į valdybos rinkimus. Ji taip pat
išreiškė susirūpinimą, kad už valdybą atstovaujančią advokatę moka MLM. Tėvai, jos
nuomone, turi teisę pasisakyti šiuo klausimu.
Kęstas Vileikis užklausė, ar tikrai verta rinkti tarybą, jei advokatai galės ateityje anuliuoti
balsavimo rezultatus.
Kitų susirinkimo dalyvių pasisakymai buvo šie: a) dar kartą pakartotas pasiūlymas įtraukti
esančios valdybos narius į tarybos kandidatų sąrašą, b) iškeltas klausimas, ar galima
leisti pinigus iš mokyklos biudžeto sumokėti teisininkams, kai yra be kompensacijos
dirbančių advokatų, c) iškeltas klausimas ar tėvai pasitiki mokyklos valdyba.
Rolandas Rauduvė užklausė, ar susirinkime dalyvaujantys tėvai gali spręsti, kaip bus
išleidžiami mokyklos pinigai.
Valdybos narė Inga Šapalaitė atsakė, kad valdyba iki šiol sprendė piniginius reikalus, o ne
tėvai. Ji, kaip iždininkė, su kitais valdybos nariais bandė įvesti pinigų išleidimo kontrolę,
bet niekas su tuom nesiskaitė.
Vytas Čuplinskas pastebėjo, kad apie susidariusią situaciją yra susiformavę dvi priešingos
nuomonės. Jo manymu net ir advokatai pateikia nuomones - įstatų interpretavimo
nuomones. Jis paragino susirinkimo dalyvius nebijoti padaryti sprendimų.
Jonas Platakis pastebėjo, kad yra labai daug neaiškumų ir pasiūlė neskubėti balsuoti, bet
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palaukti iki rugsėjo mėn. kad būtų laiko išsiaiškinti kas ir kaip.
Audra Kubiliūtė pasisakė, kad nariai tikrai turi teisę daryti sprendimus. Įstatuose
neparašyta, kad negalima išrinkti tarybos. Lengva yra griauti, bet sunku statyti. Ji
paragino neįsileisti į asmeniškumus ir piktus puldinėjimus, bet dirbti kartu, o ne viens
prieš kitą.
Vienas iš tėvų užklausė, kodėl niekas nebuvo padaryta anksčiau ir pasisakė, kad tėvai
nepasitiki esama valdyba.
Ofelija Barkėtis pritarė, kad tėvai nepasitiki valdyba. Ji pasisakė, kad yra gėda, dėl to kas
atsitiko ir paragino baigti konfliktus.
Valdybos narė Edita Zasimauskaitė užklausė, kodėl nepasitikima valdyba? Jos manymu
priežastis glūdi tame, kad valdyba nesutinka su administracijos sprendimais.
Viena mama pastebėjo, kad pažiūrėjus į administracijos ir mokytojų atlyginimus, matosi
didelis skirtumas. Ji paragino neskubėti balsuoti ir paklausė, ar pakankamai pažįstame
kandidatus, už kuriuos ruošiamės balsuoti ?
Austėja Sruoga pastebėjo, kad kalbėdami apie pinigus tikrai daug ko nežinome. Todėl ir
reikia tarybos, kuri viską išsiaiškintų.
Valdybos narė Daiva Burnienė pasisakė, kad jei būtų 3 kelias, ji visus pakviestų eiti tuo
keliu. Jos nuomone opiausias klausimas tikrai yra pinigai. Svarbiausi klausimai yra pakelti mokytojų atlyginimus ir turėti detalias finansines ataskaitas, kad tėvai matytų kur
ir kaip panaudojami pinigai. Ji pastebėjo, kad direktorė Goda Misiūnienė puikiai tvarkosi,
tik reikia daugiau atskaitomybės. D. Burnienė patikino, kad valdyba tikrai stengėsi ir viską
darė mokyklos labui.
Po D. Burnienės pasisakymo mandatų komisija pranešė balsavimo rezultatus. Viso
balsavime dalyvavo 199 balsavimo kortelių (ballots), turinčių 226 balsus. Dėl
tarybos rinkimų 210 balsų pasisakė už, 16 pasisakė prieš.
Susirinkimo daugumos buvo nuspręsta išrinkti naują tarybą vasario 20 d. susirinkime.
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TARYBOS RINKIMAI
A. Polikaitis priminė, kad susirinkimo metu išrinkta taryba veiks 7 mėnesius, iki 2016 m.
rugsėjo mėnesio. Kartu su tarybos rinkimais, bus balsuojama dar dviem klausimais: dėl
pilno financinio audito ir dėl įstatų pakeitimo projekto, nes mokyklos įstatai yra 30 metų
senumo.
Į tarybą pasisiūlė 14 kandidatų. 11 asmenų pateikė savo kandidatūras iki numatytos
datos - vasario 4 d., dar 3 kandidatai užsiregistravo vėliau. A. Polikaitis paklausė
auditorijos, ar niekas neprieštarauja, kad vėliau užsiregistravę kandidatai būtų įtraukti į
kandidatų sąrašą. Prištaravimų nebuvo. Vedėjas priminė, kad balsuoti reikia tik už 9
asmenis, kitaip balsas nebus užskaitytas.
Į tarybą kandidatūras iškėlė šie asmenys: Reda Baranauskienė, Ofelija Barškėtis, Renaldas
Budrys, Taiyda Chiapetta, Rita Drew – Uscinavičius, Audronė Elvikienė, Žilvinas Gučius,
Linas Kelečius, Edita Keturakienė, Erika Kunickienė, Antanas Merfeldas, Pijus Putvinskas,
Saulius Razgaitis, Larana Stropus. (Priedas #3)
Perskaitęs kandidatų pavardes, A. Polikaitis paklausė, ar kas iš esančių salėje norėtų
pasiūlyti savo kandidatūrą į tarybą. Norinčių neatsirado.
E. Matuzienė pasiūlė, kad kandidatai trumpai prisistatytų. Tėvai rankų pakėlimu pritarė
šiam pasiūlymui. Kandidatams prisistačius, įvyko balsavimas.
SVEČIŲ PASISAKYMAI
Kol mandatų komisija skaičiavo balsus, A. Polikaitis pakvietė pasisakyti susirinkimo svečią
Lietuvos Generalinį konsulą Čikagoje Marijų Gudyną.
Konsulas pagyrė A. Polikaitį už puikų susirinkimo vedimą. M. Gudynas paragino tėvelius
mokytis tolerancijos ir pabrėžė , kad draugaujant galima padaryti daug daugiau nei
pykstantis. Jis taip pat priminė istorijos pamokas – kai esame vieningi, esame stipriausi.
Konsulas pastebėjo, kad aktyvūs ir iniciatyvūs žmonės kiekvienai organizacijai yra lobis.
Tačiau jei atsiranda nesutarimų, geriausia susitarti tarpusavyje neįveliant advokatų. M.
Gudynas paragino visus tėvelius žvelgti į ateitį ir įvairias būdais remti mokyklą.
Jis taip pat paragino ieškoti partnerysčių Europoje, tiesti tiltus tarp JAV ir Europos.
Konsulas pasveikino susirinkusiuosius su svarbiausiomis Lietuvos valstybės šventėmis 6

vasario 16 d. ir kovo 11 d. ir pakvietė visus į Navy Pier, kur kovo 13 d. bus švenčiama
Lietuvos nepriklausomybės diena.
Konsulas taip pat paragino aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose. Šiuo
metu visoje Amerikoje balsuoja vidutiniškai 1200 žmonių, kai tuo tarpu šioje šalyje
gyvena šimtai tūkstančių lietuvių. Jis siūlė, kad išeivija turėtų savo atstovą seime.
Jis taip pat paragino aktyviai dalyvauti JAV rinkimuose, rašyti laiškus kandidatams į
prezidentus, klausti jų apie numatomą užsienio politiką.
Buvo iškeltas klausimas, ar galima balsuoti su pasu, kurio galiojimo laikas yra pasibaigęs.
Konsulas atsakė, kad galima balsuoti su pasibaigusiu pasu.
Toliau susirinkimą pasveikino JAV Lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos atstovė Laima
Petroliūnienė.
Ji padėkojo visiems gausiai susirinkusiems ir paragino tėvelius didžiuotis MLM, kuri yra
didžiausia visoje Amerikoje.
Kalbant apie pinigus, L. Petroliūnienė pastebėjo, kad MLM direktorės atlyginimas yra
$23.00 per metus vienam studentui. Pažiūrėjus į bendrą statistiką, matyti, kad 75%
procentai lietuviškų mokyklų direktoriams moka daugiau. Naudojant tą pačią logiką
galima paskaičiuoti, kad 35% mokyklų moka aukštesnę nuomą nei MLM. Tad, nors
atskirai žiūrint, išlaidos atrodo didelės, pažiūrėjus į perspektyvą ir palyginus su kitomis
mokyklomis, pasimato, kad taip nėra.
L. Petroliūnienės nuomone, svarbiausias lituanistinių mokyklų tikslas yra mokyti vaikus
įsijungti į lietuvišką veiklą, taip pat mokyti juos didžiuotis savo šaknimis. Baigdama
pasisakymą ji užklausė - kokį pavyzdį duodame savo vaikams, kai pykstamės tarpusavyje?
DISKUSIJOS, KLAUSIMAI, PASIŪLYMAI
Audra Kubiliūtė pasiūlė „ a motion of no confidence“. Tėvai nenori, kad mokyklos pinigai
būtų naudojami bylinėjimuisi. Jei nesutarimas užsitęs, išlaidos gali smarkiai padidėti.
Daug tėvų pritarė pasiūlymui, kad mokyklos pinigai nebūtų naudojami advokatų
paslaugoms apmokėti.
Susirinkimo vedėjas A. Polikaitis pakvietė tėvus padiskutuoti šiuo klausimu.
Valdybos narė Inga Zonienė pasisakė, kad valdyba siekė, kad visi administracijos
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darbuotojai turėtų kontraktus, antraip už vaikus niekas nėra atsakingas.
A. Domanskis pasisakė, kad nemato nieko blogo tame, kad valdyba pasamdė advokatę.
Tačiau iš daugumos nuomonės matosi, kad reikia nutraukti barnius ir eiti į taiką.
E. Zasimauskaitė paaiškino, kad pinigai advokatei buvo surinkti picos pietų ir kitų tėvelių
organizuotų renginių metu. Jos pasakymu, valdyba yra už vaikus, jiems tai visų
svarbiausia, todėl valdyba nežada toliau bylinėtis. Tėvų komitetas buvo už mokyklą, jo
valdyba norėjo tik gero.
Vienas tėvas pasiūlė pakelti mokslapinigius keliais šimtais dolerių ir nustoti ginčytis.
Vėl buvo grįžta prie klausimo, ar balsuoti, kad mokyklos pinigai nebūtų naudojami
bylinėjimuisi.
Egita Zasimauskaitė visos valdybos vardu patvirtino, kad valdyba toliau nesibylinės.
Tuomet Audra Kubiliūtė atsiėmė savo pasiūlymą dėl „motion of no confidence“ ir
nebuvo balsuojama dėl mokyklos pinigų naudojimo teisininkams.
Edita Keturakienė pasisakė, kad iš sekančio susirinkimo tikisi pilnos finansinės
atskaitomybės. Ji išreiškė susirūpinimą ar bus pakankamai laiko iki rugsėjo mėn. paruošti
finansines ataskaitas, nes mokyklos finansiniai metai baigiasi rugpjūtį. Ji pasiūlė atidėti
susirinkimą iki spalio mėn.
Vienas iš tėvų išreiškė susirūpinimą, kad nebeaišku, kas atsitinka su esama valdyba.
A. Polikaitis atsakė, kad naujai išrinkta taryba spręs valdybos klausimą.
Kita mama užklausė, jei bus atstatydinta valdyba, kas bus atsakingas už meninę veiklą,
švenčių organizavimą, mokyklos metraštį?
E. Zasimauskaitė ir I. Zonienė patvirtino, kad tuoj po susirinkimo valdyba atsistatydins ir
nuo šiol visus klausimus spręs taryba.
Tėvai užklausė, kas valdo mokyklos finansus ir pas ką yra čekių knygutė?
Edita Keturakienė atsakė, kad čekius šiuo metu pasirašo 2 administracijos nariai ir du
tėvų komiteto nariai, viso 4 asmenys (signers) – Goda Misiūnienė, Akvilė Kaminskytė, Inga
Šapalaitė ir Elona Matuzienė.
Audra Kubiliūtė pastebėjo, kad reikia kažką daryti su čekių knygele ir čekių pasirašymu.
Čekius turėtų pasirašyti mažiausiai du asmenys.
Ofelija Barškėtis atsakė, kad todėl ir balsuojama už audito komitetą (audit committee),
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kuris viską peržiūrės.
Edita Keturakienė paaiškino, kad mokykla turi trijų lygių sąskaitas. 1) checking, 2) savings,
3) mažąją „checking“ sąskaitą. Yra „autorized users“, kurie gali spręsti kas bus čekių
„signers“.
Auditorijoje buvo daugiau klausimu dėl „signers“. Kas gali juos nuimti arba prirašyti?
A. Polikaitis atsakė, kad šiandien, tuoj po rinkimų naujoji taryba susirinks ir operatyviai
spręs „signers“ klausimą.
Viena mama paklausė, kas yra mokyklos iždininkė?
Edita Keturakienė atsakė, kad buhalterė yra Akvilė Kaminskytė, o iždininkė nuo 2014 m.
yra Inga Šapalaitė.
Pabaigoje pasisakė Rasa Ibianskienė, kuri nuo 2006 m.aktyviai dalyvauja mokyklos
veikloje. Ji apgailestavo, kad pastaruoju metu, dėl susidariusios konfliktinės situacijos, jai
reikėjo pasitraukti iš savanoriškos veiklos.
Rasos nuomone ir administracija, ir valdyba dirba gerai. Yra tik vienas asmuo - Inga
Šapalaitė , kaltas dėl iškilusio konflikto. Šiam asmeniui rūpi asmeniniai interesai, o ne
mokyklos reikalai. Rasa paragino tėvus užbaigti ginčus ir nebūti piktiems. Ji paragino
mylėti vieniems kitus, dirbti kartu ir su šypsenomis judėti į priekį.
Šiuo pasisakymu diskusijos baigėsi.
Mandatų komisijos atstovė Nida Petronienė pristatė rinkimų rezultatus.
Į tarybą išrinkti šie asmenys: Reda Baranauskienė, Ofelija Barškėtis, Taiyda
Chiapetta, Audronė Elvikis, Linas Kelečius, Edita Keturakienė, Erika Kunickienė,
Saulius Razgaitis ir Žilvinas Gučius.
Dėl įstatų pakeitimo 192 balsų pasisakė už, 0 pasisakė prieš.
Dėl revizijos komisijos sudarymo 197 balsų pasisakė už, 0 pasisakė prieš.
A. Polikaitis padėkojo visiems dalyvavusiems susirinkime.
12:53 val. po pietų susirinkimas baigėsi.
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Priedas #1 Susirinkimo darbotvarkė
Priedas #2 Balsavomo dėl tarybos rinkimų rezultatai
Priedas #3 Kandidatų į tarybą biografijos
Priedas #4 Tarybos rinkimų rezultatai

10

