
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XX TARYBOS 
TREČIOJI  SESIJA 

PRISTATYTI IR PRIIMTI NUTARIMAI 
2014 m.  spalio 10, 11 ir 12 d. 

Glendale, California 
 

1)  Finansų komisija 
 

Komisijos pirmininkas: dr. Edvardas Bubnys  
Nariai: Algimantas Gustaitis, Birutė Kairienė, Paulius Slavėnas, Birutė 
Vilutienė.  
  
Komisija, savo 2014 m. liepos 7 d., posėdyje, kuriam pirmininkavo dr. 
Edvardas Bubnys daugumos narių pritarimu, priėjo šių išvadų ir siūlė 
suvažiavimui priimti šiuos nutarimus: 

  
A. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PANAIKINTI šiuos           
nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XX Tarybos antroje 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.”)  

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.  
 
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.  
 
4. Užtikrinti, kad apygardų ir apylinkių, kurios naudojasi JAV LB Tax ID, 
iždininkai pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams 
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metinę finansinę apyskaitą  kartu su gruodžio 31 d. banko sąskaita ne 
vėliau kaip kovo 31 d.  

5. 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.  
 
6. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą paskirti Lietuvių Fondui 10,000 
dol. iš XIV Šokių šventės pajamų.  
  
7. Įpareigoja JAV LB KV išsiųsti kvitus visiems aukotojams už visus 
solidarumo įnašus, Nepriklausomybės šventės proga ir kitas gautas 
aukas, pagal IRS nuostatus.  

8. Įpareigoja Krašto valdybą nutarti geriausią būdą kaip sudaryti ir 
prižiūrėti JAV LB dokumentų archyvą.  
 
9. 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  

 10. Įpareigoja JAV LB Įstatų komisiją 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 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.“  
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B. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PRATĘSTI šiuos 
nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XX Tarybos pirmoje sesijoje, nes jie 
dar nebuvo (arba nebuvo pilnai) įgyvendinti.  

1. Užtikrinti, kad JAV LB apylinkės atliktu 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.  
 
2. Įpareigoja New York Lithuanian Organizations Committee , kuri 
prižiūri po Tėvų Pranciškonų Židinio patalpų pardavimo virš pusės 
milijono dolerių sumos gautą dovaną išdalinti toms organizacijoms 
kurių veiklai dovana 2005-tais metais buvo paskirta.  
 
3. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybos Organizacinių reikalų 
vicepirmininkui išnagrinėti JAV LB apygardų veiklos tikslą, sudėtį, ryšį 
su apylinkėms ir, jeigu tokių būtų rasta tuomet pasiūlyti JAV LB Tarybai 
iki sekančios Tarybos sesijos finansinius bei organizacinius 
pakeitimus.  

4. Įpareigoja JAV LB Įstatų komisiją 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.  

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. 

 
C. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PRIIMTI sekančius 
naujus nutarimus:  
 
1. Nenorime pažeisti IRS-o įstatymų, kurie neleidžia lėšom padengtas 
išlaidas nurašyti nuo JAV mokesčių.  Įpareigoja Tarybos nariams, 
norėdami gauti LB laišką su kuriuo narys gali įrodyti IRS-ui, pristatyti KV 
vicepirmininkui finansų reikalams išlaidų kvitus ir atestacija, kad jie negavo 
iš niekur paramos, arba gavo tik dalį paramos. Tada KV vicepirmininkas 
galės išduoti atitinkamą atestaciją su teisinga sumokėtų išlaidų suma. 

2. Daug logiškiau naujai Krašto valdybai perduoti tik vieno mėnesio 
(gruodžio finansų dokumentus buvusiai Krašo valdybai užbaigti metų 
atasiskaityma, negu buvusiai Krašto valdybai perduoti vienuolika mėnesiu 
dokumentus naujai Krašto valdybai atsiskaityti per tą patį laikotarpį. 
Įpareigoja Įstatų komisija įrašyti JAV LB Įstatų ir Taisyklių knygoje naują 
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taisyklę, kad Krašto valdybos, kurios po trijų metų baigia savo kadenciją, 
yra atsakingos finansus atsiskaityti su JAV valdžia ir valstijomis už 
paskutinius baigiančius veiklos metus nežiūrint, kad nauja Krašto valdyba 
tais metais perima vadovybę gruodžio 1-mą dieną. Taipgi, ta buvusi 
Krašto valdyba yra įpareigota pristatyti praeitų metų finansų ataskaitą per 
pirmą naujos Tarybos sesiją.  
 
3.  LB Tarybos patvirtina sąmata yra vyriausias finansų organas, kuris LB 
nustato visą sekančių metų finansinę veiklą. Sąmatoje pristatyti duomenys 
turi būti griežtai prsilaikomi. Metų eigoje iškilusieji reikalingi pakeitimai turi 
būti tvarkingai apsvarstyti  bei patvirtinti tų pačių, kurie patvirtino originalią 
sąmatą.  Be tokio disciplinuoto proceso sąmata praranda savo vertę ir 
tampa tik vienakrtinė matematinė pratyba. Įpareigoja JAV LB 
vicepirmininką finansų reikalams neperžengti išlaidų ir neperkelti pajamų, 
kurios yra nustatytos JAV LB Tarybos patvirtintoje metų samatos 
kategorijose, be JAV LB Tarybos sutikimo. 
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