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JAV LB XX TARYBOS PIRMOS SESIJOS NUTARIMAI 
 

2012 m. rugsėjo 28–30 d., Atlanta, Georgia 
 
 

Finansiniais reikalais 
 

A. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą (KV) vykdyti trečioje sesijoje priimtus 
nutarimus, kurie įpareigoja JAV LB KV juos vykdyti, nes jie dar nėra galutinai 
įgyvendinti: 

 Įgalioja JAV LB KV pasikliauti atitinkamais patarėjais ir sužinoti taisyklingą 
apylinkių ir apygardų finansinių ataskaitų pranešimo būdą. 

 
 Įpareigoja JAV LB KV,  kad įvairių iždų praėjusių metų finansinės apyskaitos ir  

banko duomenys būtų pateikti Kontrolės komisijai ne vėliau kaip balandžio 30 d. 
Bus tikrinama tik vienų metų, o ne 18 mėnesių laikotarpis. Nepatikrinta 6 mėnesių 
finansinė apyskaita bus pristatyta Tarybos sesijai. 
 

 Užtikrinti, kad JAV LB apylinkės ir apygardos atliktų metines iždo revizijas ir 
kontrolės komisijos protokolo kopijas pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui 
finansų reikalams. JAV LB KV turi pasiųsti apylinkėms ir apygardoms priminimą 
pristatyti revizijos aktą ne vėliau kaip po trijų mėnesių po apylinkės/apygardos 
metinio susirinkimo.  
 

 Įgalioja JAV LB KV siekti, kad JAV LB apylinkės, laikydamosi įstatų, surinktų 
solidarumo įnašą, taip puoselėjant bendruomeninį solidarumą. Pasiųsti 
apylinkėms informaciją, kaip rinkti lėšas ir atsiskaityti.  

 
 Užtikrinti, kad apygardų ir apylinkių, kurios naudojasi JAV LB Tax ID, 

iždininkai pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams metinę 
finansinę apyskaitą  kartu su gruodžio 31 d. banko sąskaita ne vėliau kaip kovo 31 
d.  

B. Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus: 

 Įpareigoja JAV LB KV išsiųsti kvitus visiems aukotojams už visas gautas 
solidarumo, Nepriklausomybės ir kitas aukas pagal IRS nuostatus.  

 
 Įpareigoja JAV LB Įstatų komisija prijungti sekančią taisyklę JAV LB apygardų 

ir apylinkių taisyklių leidinyje: 

„Kadangi JAV LB apygardos ir apylinkės nėra juridiniai asmenys, visos finansinės 
mirties palikimo ir nekilnojamo turto aukos, dovanojamos atskiroms JAV LB 
apylinkėms ar apygardoms, turi būti užrašomos JAV Lietuvių Bendruomenei, jeigu 



 
2

JAV valdžios ar JAV valstijos įstatymai ar taisyklės reikalauja jų perdavimą 
teisiškai užregistruoti. Vėliau, jeigu dovanos vertę įmanoma finansiškai padalinti,  
neprieštaraujant dovanotojo prieš dovanos perdavimą aiškiai raštu išdėstytoms 
sąlygoms, jos pasiskirstymas (po išmokėjimo dovanos priėmimui reikalingų išlaidų) 
tarp JAV Lietuvių Bendruomenės ir apylinkės ar apygardos iždų turėtų būti 
geriausiu atveju atliktas susitarimo būdu tarp apylinkės ar apygardos ir JAV LB 
Krašto valdybų. Tokiu atveju JAV LB turi teisę mažesnę dovanos dalį pasilikti 
visuotinei Bendruomenės veiklai. Dovanos  pasidalinimą su apylinke ar apygarda 
turi patvirtinti JAV LB Taryba. Negalint priimti susitarimo, JAV LB Tarybos 
nutarimas galios. Tačiau JAV Lietuvių Bendruomenės dovanos dalis turėtų būti bent 
10 proc. Jeigu dovanotojo sąlygos būtų JAV Lietuvių Bendruomenei nepriimtinos, 
JAV LB turi teisę atsisakyti priimti dovaną.“ 

 Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą p. Birutės Baltrus 2012 metais gautos 
dovanos pardavimo pajamas laikyti Krašto valdybos ižde, bet jų nenaudoti, kol 
nebus JAV LB Tarybos patvirtinto susitarimo tarp p. B. Baltrus ir Krašto 
valdybos dėl šių lėšų panaudojimo. Susitarimui neįvykus, Tarybos nutarimas 
galios. Jeigu iki lapkričio 1 d. Krašto valdybai nepavyktų raštiškai susitarti, JAV 
LB prezidiumas įgaliojamas perimti šio reikalo tolimesnę eigą. 

 
 Įpareigoja JAV LB Krašto valdyba paskirti Lietuvių Fondui 10,000 dol. iš XIV 

Šokių šventės pajamų. 
 

 
Jaunimo reikalais 

 
 

A. Įpareigoja JAV LB KV vykdyti patikslintą trečioje sesijoje priimtą nutarimą, 
kuris įpareigoja JAV LB KV jį vykdyti, nes jis dar nėra galutinai įgyvendintas: 

 Įpareigoja JAV LB KV toliau tęsti ir plėtoti LISS programą. 

 
B.   Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus: 

 Įpareigoja JAV LB KV surengti visose apylinkėse apklausą, kuri parodytų 
jaunimo pageidaujamas veiklos kryptis ir ateities norus (paruoštos anketos bus 
išsiųstos apygardoms). 

 Įpareigoja JAV LB KV organizuojant kultūrinius renginius atsižvelgti į jaunimo 
poreikius. 

 Įpareigoja JAV LB KV skatinti apylinkių valdybas įtraukti į  valdybos sudėtį 
atstovą jaunimo reikalams. 

 

Kultūros reikalais 
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A. Įpareigoja JAV LB KV vykdyti patikslintą trečioje sesijoje priimtą nutarimą, 
kuris įpareigoja JAV LB KV jį vykdyti, nes jis dar nėra galutinai įgyvendintas: 

 Prašo JAV LB KV pratęsti lėšų rinkimą Broniaus Makausko knygos 
„Lietuvos istorija” anglų kalba leidybai anglų kalba. 
  

B.  Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus 
 

 Ragina JAV LB KV kartu su Tautinių šokių institutu kuo greičiau pradėti 
organizuoti XV tautinių šokių šventę, vyksiančią 2016 m. 

 
 Ragina JAV LB KV kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Muzikos 

sajunga priimti sprendimą dėl X dainų šventės rengimo. 
 

 Įpareigoja JAV LB KV raginti apylinkes surengti  Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio paminėjimą, kadangi 2013 
m. paskelbti  S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metais. 

 
 Įpareigoja JAV LB KV raginti apylinkes paminėti 1863 m. sukilimo 

sukaktį, nes 2013-ieji paskelbti 1983 m.sukilimo metais. 
 

 Pritaria, kad  Lietuvos  Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos valstybės 
atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisija įtrauktų 
PLB atstovą į koordinacinę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimo programos įgyvendinimo grupę. 2018 m. Lietuva minės Vasario 
16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-metį, siūlo pradėti ruoštis 
šiai šventei jau 2012-2018 m. 

 
Organizaciniais reikalais 

 
A.  Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus 

 Įpareigoja JAV LB KV paruošti taisykles, kuriose būtų išdestyta JAV LB 
apylinkių įregistravimo tvarka, išvardijant dokumentus, reikalingus atlikti 
šiai procedūrai: 

 Įpareigoja JAV LB KV pateikti sąrašą dokumentų, kurie reikalingi 
atidaryti apylinkės banko sąskaitai ir įsigyti draudimui. Visą šią 
informaciją įkelti į JAV LB internetinę svetainę.  

 
B. Įpareigoja JAV LB KV vykdyti papildytus trečios sesijos nutarimus, nes jie dar nėra 

galutinai įgyvendinti: 

 Siekiant palaikyti glaudesnį ryšį tarp Tarybos narių ir apylinkių veiklos, 
raginti apylinkių valdybas įtraukti Tarybos narius į apylinkių veiklą. Prieš 
sesiją surinkti apylinkių siūlymus; po sesijos pateikti apylinkėms 
ataskaitą. 



 
4

 Sukurti strateginį planą pagal anksčiau pristatytas gaires, kuris bus skirtas 
užtikrinti JAV LB gyvastingumą, atsižvelgiant į besikeičiančias JAV LB 
veiklos sąlygas. Į strateginio plano kūrimo darbo grupę įtraukti įvairių 
emigracijų ir kartų atstovus. Per 6 mėnesius pristatyti organizacinių 
reikalų komiteto primininkui šio projekto įgyvendinimo planą. 

 
C.  Įpareigoja JAV LB XX KV pratęsti šių nutarimų įgyvendinimą: 
  

• Ragina JAV LB KV rasti galimybę informaciją apie JAV LB skleisti 
naujomis technologijomis (Facebook ir Twitter). 

• Tęsti seminarus, siekiant supažindinti JAV gyvenančius lietuvius su JAV 
LB struktūra, tikslais ir veikla. Seminarams paruošti medžiagą, kurią 
dalyviai galėtų naudoti ateityje. Informacinė medžiaga apimtų praktinę 
dalyvavimo LB naudą (stovyklos jaunimui, kreditai koledžams, 
visuomeninio darbo valandos, savanoriško darbo valandos). 

• Įpareigoja JAV LB KV išleisti patarimų knygutę, paruoštą, remiantis JAV 
LB įstatais ir taisyklėmis, skirtą išrinktiems LB veikėjams geriau atlikti 
savo pareigas. 

• Įpareigoja JAV LB KV sudaryti darbo grupę viešųjų ryšių reikalams LB 
įvaizdžiui formuoti. Ši grupė reaguotų į neteisingus pasisakymus 
lietuviškoje arba amerikiečių žiniasklaidoje. Jei reikėtų, skirti lėšų tam 
tikslui (samdyti profesionalą). 

 
Religiniais reikalais 

A. Įpareigoja JAV LB KV vykdyti trečios sesijos nutarimus, nes jie dar nėra galutinai 
įgyvendinti: 
 

 Įpareigoja JAV LB KV raginti apylinkes, kuriose vyksta lietuviškos šv. 
Mišios, bent kartą per metus suruošti Jaunimo šv. Mišias. 

 Įpareigoja JAV LB KV skelbti apie Religinių reikalų tarybos veiklą ir 
ateities planus lietuviškoje ir angliškoje (Bridges) spaudoje. 

 Įpareigoja JAV LB KV tose lituanistinėse mokyklose, kuriose nėra 
galimybių įvesti tikybos pamokų, siūlyti į programą įtraukti religines 
šventes ir su jomis plačiau supažindinti jaunimą (pvz. Kūčios, Kalėdos, 
Trys Karaliai), taip pat supažindinti su pal. ark. Jurgiu Matulaičiu ir Šv. 
Kazimiero gyvenimu ir veikla. 

 Įpareigoja jAV LB KV siūlyti lituanistinėse mokyklose supažindinti 
jaunimą su lietuvišku religiniu menu (pvz. koplytėlėmis, rūpintojėliu, 
Aušros vartų ir Šiluvos Marijos paveikslais ir t. t.) bei su lietuviškomis 
religinėmis tradicijomis (pvz. atlaidai, verbos). 

 
B.  Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šį naują nutarimą: 

 
 Rekomendoja JAV LB KV paraginti apylinkes 2013 metais minėti 

žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. 
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Švietimo reikalais 
 

A. Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus: 
 

 Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą parūpinti atskiroms mokykloms 
mokymo metodikų,/tobulinimosi kursų (pvz. A.P.P.L.E.) 

 Ragina  JAV LB KV Švietimo tarybą rūpintis, kad lituanistinėse 
mokyklose būtų sudaryta galimybė suaugusiems mokytis lietuvių kalbos, 
padedant su kursų programomis ir vadovėliais. 

 Siūlo, kad Tarybos Švietimo komisijos nariai dalyvautų kaip laisvi 
klausytojai JAV LB KV Švietimo tarybos posėdžiuose. 

 
 

Visuomeniniais reikalais 
 
 

A. Įpareigoja vykdyti papildytus ir patobulintus JAV LB XIX tarybos trečioje 
sesijoje priimtus nutarimus: 

 
 Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas: 
a. Įpareigoja JAV LB atstovus Lietuvos Respublikos ir  PLB komisijoje raginti 

Lietuvos Respublikos Seimą: 
1. Sukurti ir priimti Pilietybės įstatymo pataisas, kurios neatimtų iš Lietuvos 
piliečio jo prigimtinės teisės į pilietybę prieš jo valią,  
2.. Lietuvos Respublikos pilietybės būtų galima atsisakyti savo valia, tik apie 
tai pareiškus Lietuvos valstybei raštu,  
3.  Lietuva pripažintų tik Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos teritorijoje. 
 

b.  Įpareigojame JAV LB KV siekti, kad būtų užtikrintas užsienio lietuvių 
pilietybės išsaugojimas ne referendumu, keičiant Konstitucijos 12 straipsnį, 
bet tobulinant Seime Pilietybės įstatymą arba Seime keičiant Konstitucijos 
skirsnį be referendumo. 

 
 

 Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą ir JAV LB apylinkes kreiptis 
į JAV senatorius ir Kongreso narius, prašant juos stoti į ,,Baltic Caucus”  ir paremti 
Baltijos šalis dabartinėje pasaulio politinėje atmosferoje. 

 
 Įpareigojame JAV LB Visuomeninių reikalų tarybą kreiptis į JAV Kongresą ir 

administraciją su prašymu liberalizuoti suskystintų dujų eksportą į Lietuvą bei į kitas 
NATO šalis-sąjungininkes, tokiu butu prisidedant prie energetinio saugumo bei 
alternatyvių energijos šaltinių užtikrinimo. 
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 Kadangi Rusija modernizuoja ir stiprina karines jėgas Lietuvos pasienyje: 
 

a. Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą pristatyti JAV 
valdžiai mūsų susirūpinimą ir skatinti ją sustiprinti NATO nuolatinę apsaugą 
Lietuvai; 

 
b. Skatiname JAV LB atstovus Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijoje 

raginti Lietuvos valdžią, kad  būtų skiriama pakankamai lėšų krašto gynybai 
pagal NATO reikalavimus. 

 
 Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą dėti pastangas remti 112 

Kongreso H. Res.790 ,,Express support for designation of August 23 as Black 
Ribbon Day to recognize the victims of Soviet Communist and Nazi regimes”. 

 
B.  Įpareigoja JAV LB XX KV vykdyti šiuos naujus nutarimus: 

 
 Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą kreiptis į visus Lietuvos 

piliečius JAV, raginant balsuoti ateinančiuose Lietuvos Respublikos rinkimuose. 
Prašyti naujai išrinkto Seimo ir būsimos Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti 
sprendimą, kad užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai kituose LR 
rinkimuose: 

 
a. Galėtų balsuoti internetu, užtikrinant interneto saugumo reikalavimus ir 

anonimiškumą; 
 
b. Vietoje vienos vienmandatės Naujamiesčio apygardos įkurti daugiau 

rinkiminių apygardų, skirtų užsienyje gyvenantiems lietuviams, 
atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių lietuvių realų skaičių. 

 
c. Įsteigti daugiau balsavimo punktų vietovėse, kur gyvena gausus lietuvių 

skaičius. 
 

 
 Įpareigojame JAV LB atstovus ir PLB Seimą raginti Lietuvos Respublikos Seimą 

pakeisti Darbo kodeksą ir sudaryti palankesnes salygas smulkiam verslui bei 
užsienio investicijoms.  

 
 

 


