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8 ) Visuomeninių reikalų komisija 

 
Komisijos pirmininkė: Regina Narušienė  
Sekretorė: Gelmina Židelytė 
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Angelė Nelsienė, Jonas Prunskis, Dalia Puškorienė, Viktoras Stankus, 
Rimantas Stirbys, Jonas Stundžia, Arvydas Urbonavičius, Danelė 
Vidutis. 
  
A. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PANAIKINTI toliau 
pateiktus nutarimus, priimtus JAV LB XX Tarybos antrojoje sesijoje, nes 
jie jau įgyvendinti (arba nėra šiuo metu įgyvendinami ar nėra aktualūs): 
 
1. 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” (įgyvendinta );  
 

2.  Įpareigojame JAV LB atstovus ir PLB Seimą raginti LR Seimą 
pakeisti Darbo kodeksą ir sudaryti palankesnes sąlygas smulkiam 
verslui bei užsienio investicijoms (įgyvendinta ); 
 

3. Įpareigojame LR Seimo ir PLB komisijoje dirbančius JAV LB 
atstovus į ateinančios 2014 metų sesijos darbotvarkę įtraukti šias 
temas (įgyvendinta ):  
a) „Tobulos teisės link“; 
b) Senyvo amžiaus Lietuvos piliečių, kurie grįžo į tėvynę, integracija 
su pilnomis teisėmis;  
 

4. Prašome LR Užsienio reikalų ministeriją sustabdyti knygos „Lietuvos 
istorija“ platinimą ir, kol nebus padarytos reikalingos vertimo į anglų 
kalbą ir knygos turinio pataisos, knygos (visomis kalbomis) neplatinti 
internetu (įgyvendinta ). 
 

B. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PRATĘSTI toliau 
pateiktus neįgyvendintus arba nebaigtus įgyvendinti papildytus ir 
patobulintus nutarimus, priimtus JAV LB XX Tarybos antrojoje sesijoje, 
ir įpareigoja juos vykdyti: 

 



1. Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo įpareigojame LR 
Seimo ir PLB komisijoje dirbančius JAV LB atstovus raginti LR 
Seimą: 
 
a) Sukurti ir be referendumo priimti Pilietybės įstatymo pataisas, 
kurios kitos šalies pilietybę įgijusiems asmenims (taip pat jų 
palikuonims, t. y. vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių 
tėvai, seneliai ar jie patys buvo LR piliečiai iki Lietuvos okupacijų 
pradžios 1940 m. birželio 15 d. ar išvyko iš Lietuvos po 1990 metų 
kovo 11 d. nepriklausomai nuo tokių asmenų gyvenamosios vietos 
ar nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo fakto, prieš paties piliečio 
valią neatimtų jo prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę;  
b) Įstatymo būdu eliminuoti reikalavimą, kad vaikas, turintis LR ir 
kitos šalies pilietybę, sulaukęs 21 metų, turėtų atsisakyti kitos 
valstybės pilietybės; 
c) LR pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimui prašome LR 
Seimą sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų ir PLB Valdybos 
siūlomi atstovai. 
 

2. Įpareigojame JAV LB Krašto valdybos (KV) pirmininkę sukurti 
„Pilietybės išsaugojimo darbo grupę“, sudarytą iš ne daugiau kaip 5 
asmenų, vykdyti PLB Seimo ir JAV LB Tarybos nutarimus 
(rezoliucijas) bei atstovauti JAV Lietuvių Bendruomenei pilietybės 
išsaugojimo reikalais.  
 

3. Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą vykdyti šiuos 
toliau pateiktus papildytus ir patobulintus nutarimus, priimtus JAV LB 
XX Tarybos antrojoje sesijoje: 
a) Raginti JAV LB Krašto valdybą ir JAV LB apylinkes kreiptis į JAV 
senatorius ir Kongreso narius, prašant juos stoti į ,,Baltic Caucus” ir 
paremti Baltijos šalis, esant įtemptai pasaulio politinei atmosferai; 
b) Kreiptis į JAV Kongresą ir administraciją su prašymu liberalizuoti 
ir pagreitinti pigesnį suskystintų dujų eksportą į Lietuvą bei kitas 
NATO šalis sąjungininkes, tokiu būdu prisidedant prie energetinio 
saugumo bei alternatyvių energijos šaltinių užtikrinimo; 
c) Kreiptis į JAV Senatą, Kongresą ir administraciją su prašymu 
sustiprinti NATO ir JAV apsaugą Lietuvai, t. y. prašant, kad būtų: 

1. Įkurta nuolatinė NATO bazė Lietuvoje, kurioje nuolat būtų ne 
mažiau kaip batalionas JAV karių ir karių iš Europos kraštų, 
neturinčių bendros sienos su Rusija;  
2. Pratęstas Lietuvoje esančios 173-iosios oro desantininkų 
kuopos išlaikymas neribotam laikui arba tol, kol Lietuva jaučia 
karinę grėsmę iš kaimynų; 
3. Padėta Lietuvai įsigyti daugiau prieštankinių ir priešlėktuvinių 
ginklų; 
4. Padėta Lietuvai surasti alternatyvų energijos šaltinį; 
5. Įkurta nuolatinė NATO jūros bazė Baltijos jūroje;  
6. Pagelbėta Lietuvai sustiprinti sienų apsaugą;  



7. Greičiau įrengta JAV priešraketinės gynybos sistemos bazė 
(kurios steigimas atšauktas 2009 metais) Lenkijoje. 

d) Prašyti LR Seimo ir LR Vyriausybės: 
1. Priimti sprendimą, kad užsienyje gyvenantys LR 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 realų užsienyje gyvenančių lietuvių 
skaičių; 

2. Prie LR Vyriausybės įsteigti instituciją, kuri rūpintųsi užsienyje 
gyvenančių lietuvių reikalais ir užtikrintų Užsienio lietuvių reikalų 
koordinavimo komisijos veiklą ir jos tęstinumą.  

 
C. Komisija siūlo JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai PRIIMTI šiuos 
naujus nutarimus: 
 

1. Įpareigojame LR Seimo ir PLB komisijoje dirbančius JAV LB 
atstovus pasiūlyti į ateinančios 2014 metų sesijos darbotvarkę šiuos 
klausimus ir temas: 
a. Pilietybės įstatymo pataisos; 
b. Raginimai Lietuvos valdantiesiems dabar pradėti skirti 2 % nuo 

Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugai. (NATO 
gynybai); 

c. Patriotizmo ugdymas užsienyje ir Lietuvoje; 
d. Laisvosios prekybos sutarties tarp JAV ir Europos Sąjungos 

statusas ir galimybės; 
e. LR kariuomenės ir visos tautos parengimas ginti Lietuvą esant 

kariniam konfliktui, t. y. civilinės apsaugos ir pratybų organizavimo 
(ypač miestuose) galimybės, karinio rezervo subūrimas į komandų 
struktūras;  

f. Parama televizijos kanalui rusų kalba, perduosiančiam objektyvias 
(be propagandos) žinias rusams, gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. 
 

2. Įpareigojame kreiptis į LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad būtų 
sukurtos atskiros rinkimų apygardos užsienyje gyvenantiems LR 
piliečiams ir pastarieji turėtų teisę išrinkti tik užsienyje gyvenantiems 
LR piliečiams atstovausiančius LR Seimo narius.  
 
3. Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą bei JAV LB 
apylinkes kreiptis į JAV administraciją, Senatą, Kongresą bei spaudą, 
raginant vykdyti 1994 m. gruodžio 5 d. JAV, Rusijos ir D. Britanijos 
pasirašytą Budapešto memorandumą (vėliau patvirtintą Kinijos ir 
Prancūzijos), kuriuo įsipareigota apsaugoti Ukrainos 
nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir suverenitetą:  



a) prašant nepripažinti okupuoto Krymo prijungimo prie Rusijos 
Federacijos; 

b) išreiškiant susirūpinimą dėl Krymo totorių ir ne rusų kilmės 
asmenų, gyvenančių Kryme, žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų;  

c) suteikiant Ukrainos vyriausybei priemones, padėsiančias apsiginti 
ir sustabdyti karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje, t. y. teikiant 
prieštankinius ir priešlėktuvinius ginklus, redaro paslaugas, „drones“, 
kariuomenės ekspertų pagalbą, reikalingą informaciją ir karinės 
priežiūros techniką.  

 
4. Remti peticiją dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto 
Vilniuje.  
 

  
 


