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2021 metų vasario 4 d. Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė Inija Trinkūnienė 

krivaičių rate pasidalino elektroniniu laišku, kuris pasirašytas Šiaurės Amerikos “Romuva” 

valdybos (Jonas Stundžia, Leslie Jurate Rzeznik, Marija Kuncaitis, Laura Juozunaite). Laiškas 

Lietuvos Krivei Inijai atsiųstas 2021-02-04. 

Šiuo laišku Šiaurės Amerikos “Romuva” informuoja norinti nutraukti ryšius su Kimo Arbas. 

Laišku teigiama, kad Kimo Arbas pretenduoja į “Romuva North America” vardo nuosavybę. 

Laiško ištrauka: “Šiaurės Amerikos „Romuva“ valdyba nori nutraukti ryšius su Kimo Arbasas 

dėl teisinių veiksmų grėsmės, ir mes tikimės jūsų paramos. Kimo pretenduoja į „Romuva North 

America“ vardo nuosavybę (žemiau esanti laiko juosta paneigia šį teiginį). Jis taip pat teigia, kad 

yra skolingas iš mūsų lėšų rinkimo, nes prisidėjo „kai kurie jo šalininkai“. Tai neteisinga, nes nė 

vienas iš prisidėjusių žmonių nėra jo puslapio šalininkai  nuo vasario 22d. 

Nors esame įsitikinę kad mes laimėtume, autorių teisių įstatymai JAV yra sudėtingi. Bet koks 

teismo procesas dėl „Romuva North America“ vardo nuosavybės būtų labai brangus ir gali trukti 

keletą metus. Jonas Stundžia mano, kad jei šios grėsmės nepašalinsite tuoj pat, mums būtų geriau 

likviduoti Šiaurės Amerikos Romuvą ir pradėti iš naujo, panaikinant apie 20 metų darbo 

plėtojant mūsų bendruomenę. Mes nebepripažįstame Kimo kaip Šiaurės Amerikos Vaidila ir 

norėtume, kad oficialiame pareiškime aiškiai nurodytumėte, jog 1) jis neturi pretenzijų dėl 

„Romuva North America“ ir 2) jūs pašalinote „Kimo“ nuo Šiaurės Amerikos Vaidilą. 

Kimo tvirtina, kad įsteigė „Romuva“ Šiaurės Amerikos „subjektą Lietuvos vyriausybėje 2016 

m.“, Tačiau nei „Registrų Centras“, nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija neturi įrašų. 

Nuo 2012 m. Jono paskyrimo jis mažai vadovavo ir neplanavo augimo. Mes visi sutariame 

nutraukti ryšius su juo, tačiau nenorime pakenkti mūsų santykiams su jumis ar „Lietuvos 

Romuva“. Mes netikime, kad jo elgesys (grasinimai, melas, manipuliavimas) atitinka religinį 

vadovą ir tikimės, kad sutiksite.” 



 
 

Nuo šio laiško gavimo iki 2021-12-10 tiek Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė Inija 

Trinkūnienė, tiek Romuvos vaidilos bei Romuvos stebėtojų taryba turėjo ne vieną pokalbį su 

abejomis konflikete dalyvaujančiomis pusėmis. Buvo prašoma atsiųsti papildomų dokumentų. 

2021 metų gruodžio 10 dieną Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė Inija Trinkūnienė 

ir Romuvos stebėtojų taryba turėjo paskutinį nuotolinį posėdį, kurio metu galutinai išaiškino 

susidariusią konfliktinę situaciją tarp Šiaurės Amerikos “Romuva” valdybos ir Kimo Arbas. 

Senovės baltų religinės bendrijos Romuva stebėtojų taryba teigia. 

- Kimo Arbas 2011 metais įkūrė bendruomenę Lietuvos Romuva North America / Lietuvos 

Romuva Šiaurės Amerika (RomuvaNA). Bendruomenės įkūrimo adresas: Lietuva, 

Kaunas, Raseinių g. 15-4. 2016 metais Kimo Arbas buvo įšventintas į Senovės baltų 

religinės bendrijos Romuva vaidilas. 

 

- Romuva North America Amerikoje veikia nuo 1992 metų. Šios romuvos valdyba yra 

Jonas Stundžia, Leslie Jurate Rzeznik, Marija Kuncaitis, Laura Juozunaite. Ši romuva 

nėra registruota Lietuvoje ir nėra prisijungusi prie Senovės baltų religinės bendrijos 

Romuva. 

 

- Dėl panašių pavadinimų galėjo kilti nesusipratimų, tačiau tai yra dvi skirtingos 

bendruomenės.  

 

- Atsižvelgdami į gautą laišką skelbiame, kad Romuva North America neprivalo palaikyti 

ryšių su Kimo Arbas ir jo bendruomene Lietuvos Romuva North America. Taip pat Kimo 

Arbas negali pretenduoti į Romuva North Amerika pavadinimą, nes yra oficialus 

Lietuvos Romuva North America vadovas. 

 

- Abi bendruomenės privalo stengtis viešoje erdvėje komunikuoti taip, kad kiltų kuo 

mažiau rizikos painioti šias organizacijas. 

 

Šiuo išaiškinimu siekiame užbaigti prasidėjusį konfliktą tarp dviejų romuvos bendruomenių, 

linkime darnos ir sėkmės keliaujant kiekvienam savo keliu. 

 

Stebėtojų taryba: 

Asta Valiukevičienė 

Laimutis Vasilevičius 

Irena Jankutė 
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