JAV LB XX TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS
2013 m. spalio 11–13 dienomis Detroit, MI

NUTARIMAI
Finansų reikalų komisijos siūlymai:
Nariai: Algimantas Gustaitis, Birutė Kairienė, Robertas Selenis, Paulius Slavėnas, Birutė Vilutienė;
sesijoje nedalyvavo: Komisijos pirmininkas: dr. Edvardas Bubnys, Ramutis Pliūra.
Komisija, savo 2013 m. rugsėjo 23 d., posėdyje, kuriam pirmininkavo dr. Edvardas Bubnys daugumos
narių pritarimu, priėjo šių išvadų ir siūlo suvažiavimui priimti šiuos nutarimus:
A. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrąjai sesijai panaikinti šiuos nutarimus, kurie buvo priimti
JAV LB XX Tarybos pirmoje sesijoje, nes jie jau buvo įgyvendinti ir nebėra toliau svarbūs arba nėra šiuo
metu įgyvendinami:
1. Įgalioja JAV LB KV pasikliauti atitinkamais patarėjais ir sužinoti taisyklingą apylinkių ir
apygardų finansinių ataskaitų pranešimo būdą. (Ištrauka iš advokato A.R. Domanskio laiško: “The
Lithuanian American Community, Inc. is an umbrella organization for all its chapters and districts
and retains the responsibility pursuant to the bylaws of the organization over its chapters and districts.
It is required to file IRS Form 990 yearly that encompasses the activities of all its chapters and
districts, except for those chapters and districts that have obtained their own separate 501(c)(3) status
as affiliated organizations of Lithuanian American Community, Inc. and report to IRS separately.”)
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. JAV LB vicepirminkas finansų reikalams įjungė reikalingus apylinkių /
apygardų finansų duomenis į JAV LB 2012 metų IRS ataskaitą.)
2. 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.
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. 2012 metų Krašto valdybos finansinė ataskaita pristatyta Kontrolės
komisijai. Nepatikrinta 6 mėnesių finansinė apyskaita bus pristatyta Tarybos sesijai.)
3. 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. Tas buvo padaryta per praeitą JAV LB Tarybos kadenciją, bet atsiliepimas buvo menkas.
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas finansų reikalams dar kartą
išsiuntė apylinkių ir apygardų vadovybėm priminimą. Po pakartotinų priminimų, per 2012 metus Krašto
valdybai buvo atsiųsta 67% didesnė suma, negu per 2011-tus metus.)
4. 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.
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. Dauguma apylinkių ir apygardų ataskaitas atsiuntė. Atsiliepimo
santrauka bus pristatyta per sesija Detroite.)
5. Įpareigoja JAV LB Įstatų komisiją prijungti sekančią taisyklę JAV LB apygardų ir apylinkių
taisyklių leidinyje:
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„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 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 valdybos. 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.“
(Šis nutarimas yra įgyvendintas.)
6. 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.
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. Sutarimas tarp JAV LB Krašto valdybos, JAV LB Lake CountyWaukegan apylinkės valdybos ir ponios Birutės Baltrus buvo padarytas ir pasiųstas JAV LB Tarybos
prezidiumui. Prezidiumas išsiuntė anketą kurioj yra prašoma visų Tarybos narių pareikšti savo pritarimą,
ar nesutikimą. Tarybos nariai pritarė, ir atsiskaitymas su Waukegan apylinke buvo atliktas.)
7. Įpareigoja JAV LB Krašto valdyba paskirti Lietuvių Fondui 10,000 dol. iš XIV Šokių šventės
pajamų.
(Šis nutarimas yra įgyvendintas. Krašto valdyba išsiuntė pinigus Lietuvių Fondui.)
B. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrąjai sesijai pratęsti šiuos nutarimus, kurie buvo priimti JAV
LB XIX Tarybos pirmoje sesijoje, nes šiuo metu jie dar nėra (arba nėra pilnai) įgyvendinti:
1. Įpareigoja JAV LB KV išsiųsti kvitus visiems aukotojams už visas solidarumo įnašų,
Nepriklausomybės šventės proga ir kitas gautas aukas, pagal IRS nuostatus.
(Šis nutarimas dar nėra pilnai įgyvendintas. JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas finansų reikalams
dar karta išsiuntė apylinkių ir apygardų vadovybėm tam priminimą. Krašto valdyba dar neišsiuntė
tiesiogiai gautų aukų pakvitavimų.)
2. Užtikrinti, kad JAV LB apylinkės atliktų metines iždo revizijas ir kontrolės komisijos protokolo
kopijas pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams. JAV LB KV turi pasiųsti
apylinkėms priminimą pristatyti revizijos aktą ne vėliau kaip per tris mėnesius po apylinkės metinio
susirinkimo.
(Šis nutarimas dar nėra pilnai įgyvendintas. JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas finansų reikalams
dar karta išsiuntė apylinkių ir apygardų vadovybėm tam priminimą. Kol kas tik trys apylinkės tą atliko.)
C. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrąjai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
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1. Įpareigoja New York Lithuanian Organizations Committee, kuri prižiūri po Tėvų Pranciškonų
Židinio patalpų pardavimo virš pusės milijonų dolerių sumos gautą dovaną išdalinti toms
organizacijoms kurių veiklai dovana 2005-tais metais buvo paskirta.
(Šis nutarimas siūlomas formaliai skatinti šį Niujorko komitetą, kadangi gauta dovana stovi bankuose,
kur auga palūkanos, bet nuo 2005-ų metų neduoda paskirtom organizacijoms jokios naudos.)
2. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybos Organizacinių reikalų vice pirminkui išnagrinėti JAV LB
apygardų veiklos tikslą, sudėtį, ryšį su apylinkėms ir, jeigu tokių būtų rasta kad tai reikalinga,
pasiūlyti JAV LB Tarybai iki sekančios Tarybos sesijos finansinius bei organizacinius pakeitimus.
(Šis nutarimas siūlomas peržiūrėti apygardų ir apylinkių ryšius ir pasiūlyti galimus pakeitimus.)
3. Įpareigoja JAV LB Įstatų komisija panagrinėti kokie yra reikalingi įstatų papildymai, ar pakeitimai
toms apylinkėms ir apygardoms, kurios nesinaudoja JAV LB mokesčių atleidimo numeriu, nes yra
atskirai inkorporuotos, arba vartoja kitų organizacijų numerius. Tokių apylinkių/apygardų finansai
nėra JAV LB žinioje, bet gali pakenkti visai JAV LB jeigu įvyktų kokie nesusipratimai su valdžia.
(Šis nutarimas siūlomas, kadangi JAV LB-ei reikia apsisaugoti nuo finansinių ar kitų nesusipratimų su
IRS.)
4. Įpareigoja Krašto valdybą nutarti geriausią būdą kaip sudaryti ir prižiūrėti JAV LB dokumentų
archyvą.
(Šis nutarimas siūlomas, kadangi šiuo metu įvairūs JAV LB dokumentai bei finansinės ataskaitos yra
laikinai laikomos atskirų žmonių ar komitetų.)
5. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą, atsižvelgiant į vietines galimybes, paruošti bendrus nuostatus
visiems Bendruomenės padaliniams dėl registracijos, kelionių ir nakvynės išlaidų apmokėjimo
Tarybos sesijose dalyvaujantiems Tarybos nariams.
(Šis nutarimas siūlomas, kadangi ši pastaba buvo pareikšta praeitų metų Kontrolės komisijos raporte.)
6. JAV LB padaliniai, kurie prašo piniginės paramos iš įvairių fondų vartodami JAV LB nuo
mokesčių atleidimo numerį, turi tokius savo prašymus pateikti per Krašto valdybą.
(Tai palengvintų kitų finansinių fondų piniginės paramos skirstymą.)
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje.

________________________________________________________________________
Jaunimo reikalų komisijos siūlymai:
Komisijos pirmininkas: Virgus Volertas
Nariai: Laura Garnytė, Birutė Prišmantas; nedalyvavo: Liepa Vasarė Gust
JAV LB Taryba —
1. Įpareigoja JAV LB KV paruošti apklausą ir surinkti duomenis, kas nuveikta jaunimo klausimais
apylinkėse, ir pakartotinai apylinkėms išsiūsti jaunimo poreikių įvertinimo anketą.
2. Skatina apylinkes įtraukti jaunimo atstovą į valdybą.
3. Skatina JAV LB KV toliau tęsti LISS programą.
4. Skatina JAV LB KV toliau tęsti bendradarbiavimą su JAV LJS.
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Siūlymai priimti 2013 m. spalio mėn. 12 d. Tarybos sesijos posėdyje.

________________________________________________________________________
Kultūros reikalų komisijos siūlymai:
Komisijos pirmininkė: Danguolė Varnienė (pristatė Sigita Barysienė)
Nariai: Sigita Barysienė, Rasa Dooling, Teresė Gečienė, Irena Nakienė-Valys, Diana Norkienė, Marija
Remienė, Milda Šatienė, Laima Šileikytė-Hood, Giedrė Stankūnienė, Raminta Urbonavičienė;
Krašto valdybos narės: vice pirmininkė archyvams Dalė Lukienė, Kultūros tarybos pirmininkė Rūta
Pakštaitė Cole; nedalyvavo: Rimantas Pažemeckas, Nomeda Vučianienė
A. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrajai sesijai pratęsti šiuos nutarimus, kurie buvo priimti JAV
LB XX tarybos pirmojoje sesijoje, nes šiuo metu jie dar nėra pilnai igyvendinti:
1. Buvusios kadencijos sudaryta komisija, perskaičiusi ir įvertinusi Broniaus Makausko parašytos
Lietuvos istorijos tekstus pritarė projekto tęsimui. Planuojama spausdinti 1000 knygos egzemplioriu
ir ją pardavinėti už $35. Dėl leidyklos dar tariamasi.
2. Ragina JAV LB KV tęsti X Dainų šventės ir XV Šokių šventės ruošimą ir apie tai informuoti
visuomenę.
B. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrajai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą:
1. Paremti Lietuvos archyvų ir PLB "Klausimyno" projektą. Projektas sudarytas, siekiant surašyti
visus užsienyje saugomus lietuviškus archyvus į Lietuvos archyvų elektroninę archyvų informacinės
sistemos (EAIS) užsienio lietuvių archyvų skyriaus duomenų bazę. Tuo tikslu ragina Krašto valdybą
padėti surengti seminarą darbuotojų apmokymui.
2. Paminėti Kristijono Donelaičio gimimo 300-asias metines, apylinkėse suruošiant parodą ir kitus
renginius.
3. Dėti pastangas atnaujinti išeivijos lietuvių teatro festivalį.
4. Daugiau dėmesio skirti lietuvių kultūros ir meno pristatymui amerikiečiams ir lietuviškai
nekalbančiam jaunimui.
a. Ruošti muzikines programas anglų-lietuvių kalbomis ir parodyti jas apylinkėse.
b. Propaguoti profesionalaus meno sklaidą. Suorganizuoti modernaus ir klasikinio baleto šokėjų
Mindaugo Baužio ir Vilijos Putrius gastroles LB apylinkėse.
5. Sudaryti sąlygas jaunųjų meno kūrėjų sklaidai ir profesiniam meistriškumui vystyti. Tuo tikslu
sudaryti duomenų bazę apie lietuvius menininkus, nurodant jų biografiją, c.v., repertuarą,
kontaktus ir t.t., ir tai patalpinti JAV LB tinklapyje.
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje.

______________________________________________________________________________
Organizacinių reikalų komisijos siūlymai:
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Komisijos pirmininkas: Gediminas Damašius
Nariai: Jolita Dromantaitė, Rima Girniuvienė, Rasa Miliūtė, Rasa Sprindys, Rasa Smith, Janina Udrienė,
Laurynas Vismanas; nedalyvavo: Irena Veitienė
A. Šie pirmosios XX Tarybos sesijos nutarimai buvo įvykdyti:
1. Įpareigoti JAV Krašto valdybą paruošti taisykles, kuriose būtų išdėstyta JAV LB apylinkių
įregistravimo tvarka, išvardijant dokumentus, kurie yra šiai procedūrai reikalingi.
2. Įpareigoti JAV KV pateikti sąrašą dokumentų, kurie reikalingi atidaryti apylinkės banko
saskaitą ir įsigyti draudimą. Visą šią informaciją įkelti į JAV LB internetinę svetainę.
3. Siekant 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.
B. Komisija siūlo Tarybos XX Tarybos antrąjai sesijai pratęsti šį pirmojoj sesijoj priimtą nutarimą, kuris
dar nebuvo įvykdytas:
Atsižvelgiant į besikeičiančias JAV LB veiklos sąlygas, sukurti strateginį planą, skirtą užtikrinti
JAV LB gyvastingumą. Į strateginio plano kūrimo darbo grupę įtraukti įvairių emigracijų ir kartų
atstovus. Paruošti apklausos anketą, kuri tirtų išeivijos lietuvių supratimą ir jų nuomonę apie LB
veiklą. Per šešis mėnesius (iki 2014 m. balandžio 15 d.) pristatyti Tarybos Organizacinių reikalų
komisijos pirmininkui Gediminui Damašiui šio projekto įgyvendinimo planą su numatytomis
darbo baigimo datomis.
C. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrąjai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
1. Įpareigoti Krašto valdybą pranešti apylinkių pirmininkams, kad jie privalo jų apylinkėj
gyvenančius Tarybos narius kviesti į apylinkės valdybų posėdžius.
2. Siūlyti Krašto valdybai įsteigti apmokamo Krašto valdybos darbuotojo vietą tiek finansinių
reikalų, tiek dokumentų tvarkymui ir laikymui. Sutvarkytus dokumentus siųsti JAV LB
archyvams.
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje

______________________________________________________
Švietimo komisijos siūlymai:
Komisijos pirmininkė: Nerija Orentienė, nariai: Irena Blekys, Marija Dainienė, Danguolė Didžbalienė,
Svajonė Kerelytė; nedalyvavo Vida Lanytė-Anton, Jūratė Virkutytė
Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrąjai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
1. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą sudaryti komitetą, kuris nuspręstų, kaip sukurti programą silpnai
lietuvių kalbą mokantiems mokiniams, įtraukiant įvairius JAV lituanistinių mokyklų mokytojus /
specialistus.
2. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą pradėti ruošti šokių / ratelių programas su šokių vaizdajuostėm ir
muzika, kurios tiktų nuo prieš-darželinio amžiaus iki 6-tos klasės lituanistinių mokyklų mokiniams.
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3. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą ištirti galimybes įskenuoti archyvuose laikomus "Eglutės"
leidinius.
4. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą skatinti lituanistinių mokyklų mokytojus naudotis internetinėm
galimybėm bei pateikti pamokų medžiagą į portalą, www.vaizdopamokos.lt .
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje.

______________________________________________________________________________
Socialinių reikalų komisijos siūlymai:
Komisijos pirmininkas: Juozas Polikaitis;
Nariai: Zita Siderienė-Kirvaitis; nedalyvavo Vilija Vakarytė;
Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirm. Gražvydas Supronas, svečio teisėmis, Saliomėja
Daulienė.
Kadangi JAV LB XX Tarybos pirmojoje sesijoje Socialinių reikalų komisijos nebuvo, todėl šiais metais
ši komisija peržiūrėjo JAV LB XIX Tarybos trečiosios sesijos nutarimus ir įvertino jų vykdymą. Komisija
siūlo suvažiavimui priimti šiuos nutarimus:
A. Komisija siūlo XX Tarybos antrąjai sesijai panaikinti šį nutarimą, kuris buvo priimtas XIX Tarybos
trečioje sesijoje, nes jis šiuo metu nėra vykdomas:
Įpareigoja Krašto valdybą per Socialinių reikalų tarybą siūlyti apylinkėms paskaitininkus, kurie
apylinkėse skaitytų paskaitas socialiniais ir psichologiniais klausimais.
B. Komisija siūlo XX Tarybos antrąjai sesijai patikslinti ir pratęsti šį nutarimą, kuris buvo priimtas XIX
Tarybos trečioje sesijoje, bet kuris originaliai buvo netiksliai formuluotas:
Įpareigoja Krašto valdybą, per Socialinių reikalų tarybą, raginti naujai į Ameriką atvykusius lietuvius
įsigyti bent minimalų sveikatos draudimą.
C. Komisija siūlo XX Tarybos antrąjai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
1. Įpareigoja JAV LB KV Socialinių reikalų tarybą raginti apylinkes, kad jos prenumeruotų
PENSININKĄ, jį platintų savo apylinkėse ir užsakytų tiems kurie nėra finansiniai pajėgus.
(Žurnalą "Pensininkas" leidžia JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų taryba. Žurnalas yra skirtas
vyresnio amžiaus žmonių poreikiams — didesnės raidės ir neblizgantis popierius. Žurnale yra naudingų
ir įdomių straipsnių. Jį redaguoja Danutė Bindokienė. Žurnalą senesni žmonės labai mėgsta net ir
Lietuvoje.)
2. Įpareigoja Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybą įsteigti ir paruošti internetinį informacinį
„vadovėlį“ socialiniais klausimais.
(Gyvenant Amerikoje, tiek naujai atvykusiems tiek vyresnio amžiaus lietuviams svarbu žinoti apie galimas
socialines paslaugas, lengvatas, įstatymais numatytas galimybes bei apribojimus. Nėra jokio vieno
šaltinio, kur tokia informacija būtų randama, bei kur būtų galima rasti atsakymų į rūpimus klausimus.)
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje.
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Visuomeninių reikalų komisijos siūlymai:
Komisijos pirmininkė: Regina Narušienė, sekretorė Gelmina Židelytė;
Dalyvavo: Andrius Anužis, Rimantas Dirvonis, Jonas Prunskis, Dalia Puškonienė, Kęstutis Reivydas,
Viktoras Stankus, Rimantas Stirbys, Arvydas Urbonavičius; PLB pirmininkė Danguolė Navickienė
Nedalyvavo: Stanley Balzekas, Kęstutis Eidukonis, Angelė Nelsienė, Jonas Stundžia, Danelė Vidutis.
A. Komisija siūlo XX Tarybos antrąjai sesijai pratęsti ir įpareigoja vykdyti šiuos papildytus ir
patobulintus nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XX Tarybos pirmoje sesijoje, nes šiuo metu jie dar
nėra (arba nėra pilnai) įgyvendinti:
1. Įpareigoja JAV LB atstovus Lietuvos Respublikos ir PLB komisijoje raginti Lietuvos Respublikos
Seimą:
a. Sukurti ir priimti Pilietybės įstatymo pataisas, kurios neatimtų iš Lietuvos piliečio jo
prigimtinės teisės į pilietybę prieš jo valią;
b. Lietuvos Respublikos pilietybės būtų galima atsisakyti savo valia, tik apie tai pareiškus
Lietuvos valstybei raštu;
c. [kad] Lietuva pripažintų tik Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos teritorijoje.
2. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą:
a. 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;
b. JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą ir JAV LB apylinkes kreiptis į JAV Senato ir
Kongreso narius, prašant juos stoti į ,,Baltic Caucus” ir paremti Baltijos šalis dabartinėje pasaulio
politinėje atmosferoje;
c. 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 būdu
prisidedant prie energetinio saugumo bei alternatyvių energijos šaltinių užtikrinimo;
d. JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą dėti pastangas remti 112 Kongreso H. Res. 302
„Express support for designation of August 23 as Black Ribbon Day to recognize the victims of
Soviet Communist and Nazi regimes,” ir raginti LB Apylinkes sukurti visuomeninių reikalų
komitetą ir sudaryti stipresnius ryšius su JAV Kongreso atstovais.
B. Rusijai modernizuojant ir stiprinant kariuomenės jėgas Lietuvos pasienyje bei jos politikų pareiškimais
išsakant grasinimus dėl karinės jėgos panaudojimo.
1. Įpareigoja JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą pristatyti JAV valdžiai mūsų susirūpinimą ir
skatinti ją sustiprinti NATO nuolatinę apsaugą Lietuvai;
2. Skatina JAV LB atstovus Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijoje raginti Lietuvos valdžią,
kad būtų skiriama pakankamai lėšų krašto gynybai pagal NATO reikalavimus.
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C. Įpareigoja JAV LB XX KV ir JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą vykdyti šiuos nutarimus:
1. Kreiptis į visus Lietuvos piliečius JAV, raginant balsuoti ateinančiuose Lietuvos Respublikos
rinkimuose. Prašyti Seimo ir 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.
2. Įpareigojame JAV LB atstovus ir PLB Seimą raginti Lietuvos Respublikos Seimą pakeisti Darbo
kodeksą ir sudaryti palenkesnes sąlygas smulkiam verslui bei užsienio investicijoms.
D. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos antrajai sesijai priimti šiuos naujus nutarimus:
1. Prašome Lietuvos Respublikos Seimą sudaryti darbo grupę, kartu su Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos siūlomais atstovais, spręsti Lietuvos pilietybės išsaugojimą.
2. Raginame LR Vyriausybę įsteigti instituciją prie LR Vyriausybės, kuri rūpintųsi užsienyje
gyvenančių lietuvių reikalais ir užtikrintų Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos veiklą ir
jos tęstinumą.
3. Įpareigojame JAV LB atstovus LR Seimo ir PLB komisijoje įtraukti į sekančios sesijos 2013 metų
darbotvarkę šias temas:
a. „Tobulos teisės link“
b. Pilietybės statusas
c. Senyvo amžiaus Lietuvos piliečių, kurie grįžo i Tėvynę, integracija su pilnom teisėm.
4. Įpareigojame JAV LB KV pirmininkę sukurti darbo grupę, kuri rūpintųsi Lietuvos pilietybės
išsaugojimu ir atstovautų JAV LB šiuo klausimu, derinant su Pasaulio Lietuvių Bendruomene.
5. Skatiname JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą ruošti simpoziumus, kurių užduotis būtų
išnagrinėti Lietuvos geopolitinę padėtį, ir sukurti strateginį planą, kuris informuotų ir mobilizuotų LB
Apylinkes, ypač jų jaunimą sparčiau įsijungti į visuomeninę veiklą.
6. JAV Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reikalų komisija pritaria JAV LB Krašto valdybos
Visuomeninių reikalų tarybos pastangoms prašyti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją
sustabdyti jos išleistos knygos "Lietuvos istorija" platinimą ir, kol nebus padarytos reikalingos anglų
kalbos vertimo ir knygos turinio pataisos, knygą visomis kalbomis iš Interneto išimti.
Siūlymai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje.

Kiti nutarimai:
1. Dr. Rimas Vaičaitis patvirtintas Krašto valdybos vice pirmininko pareigoms specialiems
projektams.
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2. Balsų dauguma nutarta iš Krašto valdybos iždo paskirti $10,000 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
paramai.
Nutarimai priimti 2013 m. spalio 12 d. Tarybos sesijos posėdyje.

Įstatų pakeitimai:
Dalyvavo: Arvydas Barzdukas, pirmininkas, Regina Balčaitienė, Rimantas Bitėnas, Algirdas Grybas,
Tomas Girnius, Aušra Laurušaitė-Kromelis; nedalyvavo Miglė Tauragytė.
1. Garbės teismo pavadinimas pakeistas į Konfliktų sprendimo komisiją ir atitinkamai pakeistos bei
papildytos tos komisijos Darbo taisyklės.
2. Įstatų 71-mas straipsnis pakeistas, nurodant, kad apygardų finansinės apyskaitos būtų pateikiamos
ne JAV LB kontrolės komisijai, bet Krašto valdybos vice pirmininkui finansų reikalams ir Finansų ir
atskaitomybės tvarkymo taisyklės suderintos su reikalavimu, kad toks atsiskaitymas būtų padarytas ne
vėliau, kaip kiekvienų metų kovo mėn. 31 d.
3. Finansų ir atskaitomybės tvarkymo taisyklių straipsnis 11.24 pakeistas, kad apylinkių kontrolės
komisijos akto nuorašas, ne vėliau kaip 30 d. po metinio apylinkės susirinkimo, būtų siunčiamas
Krašto valdybos vice pirmininkui finansų reikalams.
4. Iš Krašto valdybos veiklos taisyklių išbrauktos valdybos narių pareigos, kurių praktiškai nėra.
Nuoroda dėl JAV LB Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininko dalyvavimo Krašto valdyboje palikta
nekeista.
5. JAV LB Tarybos rinkimų taisyklės pakeistos, kad New York apygarda apimtų visas New York
valstijos ribose esančias JAV LB apylinkes.
6. Siūlymas pakeisti JAV LB Tarybos rinkimų taisykles, sujungiant Ohio ir Michigan apygardas,
balsų dauguma atidėtas tolimesniam šio klausimo nagrinėjimui.
7. Priimtas naujas Finansų ir atskaitomybės tvarkymo taisyklių straipsnis, įvardintas 11.22, kuris
tvarko apylinkėms paliktų palikimų ir kitų dovanų priėmimo ir galimo paskirstymo tvarką. Likusieji
šių taisyklių straipsniai atitinkamai pernumeruojami.
8. Nutarta į įstatus įtraukti adv. Rimo Domanskio pasiūlytą naują skirsnį, kuriuo tvarkomos JAV LB
organų darbuotojų bei narių ir organizacijos "atsakomybės prisiėmimo" (indemnity) sąlygos ir
nuostatai.
9. Patvirtinta nauja JAV LB Įstatų ir Darbo taisyklių numeravimo tvarka.
Pakeitimai priimti 2013 m. spalio 13 d. Tarybos sesijos posėdyje. Ištisi pakeistų įstatų tekstai bus
prieinami JAV LB Interneto tinklapyje.
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