
Pranešimas apie 2017m. LSS rinkimų rezultatus, 2017m. Lapkričio 29 d. 
 
Rinkimams užsibaigus, ir rinkimų prezidiumui balsus suskaičiavus, pranešam rezultatus: 
iš 1011 LSS narių turinčių teisę balsuoti, iš viso balsavo 439 asmenys, 421 balsavo internetu, ir 18 
balsavo paštu. Toliau lentelėse skelbiame į pareigas išrinktuosius. 
 
 

Results of the 2017 LSS elections, as of November 29, 2017 
 
After completion of voting, the Election Committee tabulated the votes and presents the 
following results: votes were received from 439 of the 1011 LSS members who were eligible to 
vote, 421 voted by internet, 18 by mail. The table below provides the final results.  
 

LSS Rinkimai 2017  –  Balsų  skaičiai – number of votes (jeigu ne pagal aklamaciją – if 

not by acclamation) 

 

Garbės teismas – Honor Council  

s.fil. Paulius Mickus  305 

s.v. s. fil. Auris Jarašūnas 300 

ps. fil. Vilija Januškytė Garbonkus 266 

ps. Algimantas Vaitkevičius 182 

 

Kontrolės komisija – Auditing committee 

s. Kristina Dambaras-Janowicz 

v.s. fil. Tomas Dundzila 

fil. Vytenis Kirvelaitis 

 

 

 

 

 

 

 

Brolijos – Taryba – Central council 

vs. fil. Marius Rusinas  101 

v.s. Edis Leipus   98 

s. Mykolas Slapšys   95 

v.s. Remigijus Belzinskas   78 

ps. Augis Gedgaudas   74 

Seserijos – Taryba– Central council 

s. Lilija Gelažytė-Kerelienė  

v.s. Rūta Lemon 

ps. Alytė Mažeikaitė  

ps. Audra Rusinaitė 

Akademikų - Tarybai– Central council 

s. fil.  Edmundas Brooks 

jps. kun. Vilius Dundzila 

j.ps. fil. Kristina Jonušas Mattis 

t.n. ps.  Beatričė Želvytė 

Rajonų vadai – Regional leadership 

 

Atlanto  s.v. s. Tomas Lora 

Australijos  v.s. Henrikas Antanaitis 

Europos  s.v. ps. Kęstutis Stirba 

Kandos  v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė 

Ramiojo ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller 

Vidurio  s. Andrius Anužis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasiūlymai - Proposals Už Prieš Susilaiko         

1 Garbės Teismo ir 

Kontrolės komisijų 

klausimu 
247 99 77 

2 Skautų Aidas – tik  

e-paštu ir internete 
233 157 40 

3 Skautų Aidas – vienas 

spausdintas į metus 
268 128 30 

 
 Buvo prašymas pranešti Tarybos nutarimą Akademikų Skautų sąrašo klausimu: 
  
Nors buvo keleta klausimų Akademikų sąrašu nes du kandidatai nekvalifikavo dėl nario 
mokesčių, Taryba, Pirmija, Rinkimų prezidiumas ir Akademikai bendradarbiavo tinkamą 
sprendimą padaryti.  Taryba patvirtino Akademikų pateiktą pasiūlymą, kurio esminiai dalykai 
buvo:  nekvalifikuotas kandidatas Akademikų sąrašu ps. fil. Audrius Kirvelaitis prisipažino savo 
klaidą ir pasisiūlė pasitraukti;  liko keturi kandidatai į keturias vietas, tie keturi į pareigas iėjo 
pagal aklamaciją;  naujas ASS Pirmininkas s.v. fil. Audrius Aleksiūnas pats į pareigas pagal 
aklamaciją įėjo ir gali vėl pasirinkti tą pačią pavaduotoją ps. fil. Stefutę D’Agostino, kadangi ji 
vėliau patenkino LSS Nuostatų dėsnius. 

 
 

 There was a request from the Board to present this explanation regarding a question which 
arose regarding the Collegiate Scout slate: 
 
The Central Council, Executive Committee, Election committee and Collegiate Scout Division 
worked diligently to address the issue of two individuals who were nominated and on the ballot, 
but were ineligible due to the by-law membership dues requirements. The Central Council 
agreed with the Collegiate division proposal: since s.v.fil. Audrius Kirvelaitis realized his mistake 
of not being current in dues, and offered to withdraw from the slate of Collegiate Division 
candidates, that left four candidates for four positions, and they would be elected by 
acclamation. The newly elected chairperson of the Collegiate Division, s.v.fil. Audrius Aleksiūnas, 
may choose his vice chairman to be ps. fil. Stefute D’Agostino, who belatedly satisfied the 
membership dues requirement.  
 

ASS Pirmininkas 

s.v. fil. Audrius Aleksiūnas 

Brolijos/seserijos vadai 

s. fil. Albertas Kerelis Jr. 

s.fil. Daiva Chauhan 


