
XX JAV LB Tarybos trečiojoje sesijoje 2014 m. spalio mėn. 10-12 d. Los Angeles, CA, 
padaryti 

įstatų ir taisyklių pakeitimai: 
Įstatai: 
 
103.9 Nebent įstatuose kitaip nurodyta, visuose JAV LB padalinių, valdybų, komisijų, tarybų ir 
kitų institucijų susirinkimuose ir posėdžiuose laikomasi šiems susirinkimams ir posėdžiams 
lietuvių kalba vartojimui pritaikytų vėliausios laidos Robert's Rules of Order Newly Revised 
taisyklių, kurios vadinasi  JAV Lietuvių  Bendruomenė s susirinkimų  ir posė dž ių  tvarkos taisyklė s .  
 
104.13 Rinkiminėse apygardose išrinkti Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos 
sesijos posėdžiuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisinęs Tarybos 
prezidiumui raštu bent 30 dienų prieš ar po sesijos, narys laikomas iš Tarybos pasitraukusiu. 
 
107  JAV LB KONFLIKTŲ SPRENDIMO KOMISIJA 
  
107.1 JAV LB įstatams bei JAV LB taisyklėms aiškinti, JAV lietuvių tarpusavio 
nesusipratimams, rinkimų skundams ir kitiems JAV LB įstatuose ir taisyklėse numatytiems 
klausimams spręsti yra JAV LB Konfliktų sprendimo komisija. (Toliau: Komisija).  
 
107.2  Komisiją, susidedančią iš  septynių (7) nuolatinių narių ir trijų (3) kandidatų, trejų metų 
kadencijai, pirmoje savo kadencijos sesijoje renka JAV LB Taryba. Į komisiją gali kandidatuoti 
kiekvienas dvidešimt vienerių (21) metų sulaukęs JAV LB narys. Kandidatus į komisiją gali 
siūlyti Tarybos nariai ir bent penki kiekvienos apylinkės nariai. Bent dešimt (10) dienų prieš 
pirmąją Tarybos sesiją kandidatų siūlymas turi būti raštu pateiktas veikiančios Tarybos 
prezidiumo pirmininkui. Kandidatai taip pat gali būti siūlomi Tarybos sesijos metu. Siūlytojai 
turi turėti raštišką siūlomo kandidato sutikimą. 
 
107.3 Komisijos nariui  nustojus eiti pareigas, JAV LB Tarybos prezidiumas kviečia daugiausia 
balsų gavusį kandidatą eiti nuolatinio Komisijos nario pareigas, o jei tokio nėra, kviečia naują, 
pareiškusį pageidavimą ir Tarybos narių patvirtintą kandidatą.  
 
107.4 JAV LB Taryba dviejų trečdalių (2/3) balsų dauguma gali Komisijos narį iš pareigų 
atleisti. 
 
107.5 Komisija iš savo tarpo, trejų metų kadencijai, išsirenka Komisijos pirmininką. 
  
107.6 JAV Lietuvių tarpusavio nesusipratimus spręsdama, Komisija gali:  

a. įspėti;  
b. papeikti;  
c. atimti JAV LB įstatais numatytas Bendruomenės teises;  
d. atleisti rinktą ar skirtą JAV LB vykdomojo organo pareigūną iš pareigų.  

 
107.7 Komisijos sprendimus vykdo JAV LB Tarybos prezidiumas. 
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107.8 Komisija veikia JAV LB Konfliktų sprendimo komisijos darbo taisyklėse nurodyta 
tvarka.  
 
112.2 Keičiant JAV LB įstatus, apie siūlomus įstatų pakeitimus, kaip įstatai 
reikalauja,Tarybos nariams iš anksto pranešus ir esant posėdžio kvorumui, sesijos posėdyje 
nutarimai priimami dviejų trečdalių (2/3) balsų dauguma. 
 
112.3 Priimant ar keičiant JAV LB taisykles, apie siūlomus taisyklių pakeitimus, kaip įstatai 
reikalauja, Tarybos nariams iš anksto pranešus ir esant posėdžio kvorumui, sesijos posėdyje 
nutarimai priimami  balsų dauguma.  
 

Str. 112.2 ir 112.3 pakeitimai į sigalios kada bus pakeistas prie JAV LB 1989 m. 
Illinois valstijos inkorpravimo  Articles of Incorporation prisegtas priedas, į vardintas 
"Rider".  

 
Taisyklės: 
 

Str. 210.18 panaikinamas, nes neaiš ku, kokias "darbo ir tvarkos" taisykles galima 
"priimti" ir kas nusprendž ia, ar tokios taisyklė s nesiprieš ina į statams ir taisyklė ms. 
Likusieji š io skirsnio straipsniai bus atitinkamai pernumeruoti. 

 
211.11 Krašto valdybos vice pirmininko finansų reikalams paruoštos ir Krašto valdybos 
patvirtintos bendros metinės ar specialios apyskaitos ir sąmatos pristatomos tvirtinti JAV LB 
Tarybai. Trečiaisiais Krašto valdybos kadencijos metais pareigas einantis Krašto valdybos vice 
pirmininkas finansų reikalams yra atsakingas už tų metų finansinės apyskaitos paruošimą, visų 
įstatymais reikalaujamų ataskaitų pagal nustatytus terminus pateikimą JAV valdžios įstaigoms 
ir tos apyskaitos perdavimą naują kadenciją pradedančiai JAV LB Tarybai.  
 
203.16 Tarybos prezidiumo nariai už savo darbą negauna jokio atlyginimo, išskyrus 
susida-riusių išlaidų padengimą. Į padengtinas išlaidas neįskaitomos išlaidos susietos su 
dalyvavimu JAV LB Tarybos metinėse sesijose. 
 
211.15 Įvairiose JAV valstijose atskirai  įvairiais pavadinimais inkorporuotos JAV LB 
apylinkės, laikančios save priklausančiom JAV Lietuvių Bendruomenei, veda reikalingas 
atskaitomybės knygas.  Atskirai inkorporuotų Krašto valdybos institucijų (tarybų) finansinę 
knygvedybą prižiūri Krašto valdyba. Visi taip atskirai inkorporuoti JAV LB padaliniai visas 
įstatymais reikalaujamas finansines ataskaitas tiesiogiai pateikia JAV valdžios įstaigoms ir jų 
nuorašus pasiunčia JAV LB Krašto valdybos vice pirmininkui finansiniams reikalams. Šie JAV 
LB padaliniai yra įpareigoti laikytis visų JAV LB įstatų ir taisyklių. 
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207 JAV LB KONFLIKTŲ SPRENDIMO KOMISIJOS DARBO TAISYKLĖS 
 
207.1 Išrinkus JAV LB Konfliktų sprendimo komisiją (toliau: Komisija), vyriausias amžiumi 
Komisijos narys, ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų po Komisijos narių išrinkimo šaukia 
akivaizdinį arba telefoninį Komisijos posėdį pirmininkui išrinkti. 
 
207.2 Komisijos pirmininkas vadovauja bylų paruošimui ir pirmininkauja visos Komisijos 
posėdžiams. Pirmininkas gali paskirti kitą Komisijos narį posėdžiui pirmininkauti ar bylos 
paruošimui reikalingą medžiagą surinkti. 
 
207.3 Skundai Komisijos pirmininkui įteikiami raštu. Komisijos pirmininkas skundo nuorašus 
per penkias (5) dienas nusiunčia visiems Komisijos nariams.  
 
207.4 Bylos medžiagos rinkimas: 
 

a. per dešimt (10) dienų nuo skundo gavimo, Komisijos pirmininkas jo nuorašą siunčia 
priešingai šaliai, kuri per dvidešimt vieną (21) dieną nuo nuorašo gavimo privalo 
Komisijos pirmininkui raštu pateikti savo atsakymą ir paaiškinimus, ir galimų liudininkų 
sąrašą;  

b. komisija turi teisę iš šalių ir JAV LB institucijų prašyti įrodymams reikalingų nutarimų, 
protokolų, paaiškinimų ir kitokių raštiškų duomenų; 

 
207.5 Komisijos pirmininkas skiria trijų Komisijos narių kolegiją bylai spręsti, pavesdamas 
vienam kolegijos narių kolegijai pirmininkauti.  
 
207.6  Komisijos narys, kuris gali būti su kuria nors bylos šalimi susijęs ar dėl kitos priežasties 
gali būti šališkas, privalo bylos svarstyme nedalyvauti. Vietoj jo pirmininkas paskiria kitą 
Komisijos narį 
 
207.7 Per dešimt (10) dienų nuo medžiagos surinkimo, visą surinktą raštišką medžiagą 
Komisijos pirmininkas elektroniniu paštu ar kitu būdu išsiuntinėja visiems kolegijos nariams ir 
abiejų šalių atstovams. 
  
207.8 Ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) dienų po medžiagos išsiuntinėjimo, kolegijos 
pirmininkas šaukia kolegijos telefoninį posėdį bylai svarstyti ir spręsti. Ypatingais atvejais, 
ieškovui arba atsakovui prašant, dviem trečdaliais (2/3) visos Komisijos narių balsų, jei 
galimybės leidžia, Komisija gali nutarti, kad posėdis būtų akivaizdinis.  
 
207.9 Telefoniniame posėdyje dalyvauja ieškovas, arba/ir  jo ar jos atstovas, atsakovas, arba/ir 
jo ar jos atstovas ir abiejų pusių pakviesti liudininkai.  
 
204.10 Telefoninio kolegijos posėdžio tvarka: 

 
a. Kolegijos pirmininkas praneša kas dalyvauja: 

• Kolegijos nariai; 
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• Ieškovas, arba jo ar jos atstovas, jei toks yra; 
• Atsakovas arba jo ar jos atstovas, jei toks yra; 
• Liudininkai ir kiti kviesti dalyviai, jei tokių yra; 

 
b. Pirmininkas:  

• pateikia apklausos posėdžio darbotvarkę; 
• žodžiu trumpai supažindina su gauta bylos medžiaga; 
• Jei reikia, nurodo su byla susijusius JAV LB įstatus ir taisykles. 

 
c. Įvadiniai pareiškimai, nurodantys kiekvienos ginčo pusės reikalavimus, ko prašoma ir 

kas bus bandoma įrodyti. (Pastaba: įvadiniai bylos šalių arba jų atstovų pareiškimai 
nėra liudijimai ar parodymai.): 
• Ieškovas 
• Atsakovas  

 
d. Kaltinimų pateikimas ir liudininkai: 
 

(1) Ieškovo parodymai: 
• Ieškovo įrodymų pateikimas ir, jei tokių yra, liudininkų parodymai; 
• Atsakovo, arba jo ar jos atstovo kryžminė apklausa; 
• Ieškovo atsakymas arba tolimesnė liudininkų apklausa, remiantis liudininkų 
pateiktais parodymais. 

 
(2) Atsakovo atsiliepimas į pateiktus kaltinimus ar įrodymus: 
• Atsakovo tiesioginė ieškovo ar liudininkų apklausa; 
• Ieškovo arba jo ar jos atstovo kryžminė apklausa; 
• Atsakovo atsakymas arba tolimesnė liudininkų apklausa, remiantis liudininkų 
pateiktais parodymais. 
(3) Ieškovo atremiamieji parodymai. 

 
e. Kolegijos narių klausimai. Kolegijos nariai klausimus klausti ir paaiškinimų prašyti 

gali bet kada posėdžio metu. 
 
f. Trumpi baigiamieji pareiškimai: 

• Ieškovas arba jo ar jos atstovas; 
• Atsakovas, arba jo ar jos atstovas.  

 
g. Kolegijos pirmininkas apklausą baigia ir kolegijos (arba Komisijos) nariai bylą svarsto 

uždarame posėdyje tuojau pat, arba kitu sutartu laiku. Jei sprendimas nepadaromas 
tame pačiame telefoniniame posėdyje, nustatytu terminu kolegijos (ar Komisijos) 
posėdžio dalyviai savo nuomonę, interpretaciją bei siūlomą sprendimą pirmininkui 
pateikia raštu.  

 
207.11 Kolegijos posėdis, kuriame priimamas sprendimas, nėra viešas ir posėdžio svarstymų 
eiga neprotokoluojama ir neskelbiama. 
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207.12   Kaltę arba prasižengimą privalo įrodyti ieškovas. Kaltės ar prasižengimo sprendimui 
priimti reikalinga liudijimo arba įrodomųjų dokumentų persvara ("preponderence of evidence", 
t.y., didesnė galimybė, kad tai, kuo atsakovas kaltinamas, buvo arba įvyko, ne kad nusižengimu 
arba nusikaltimu abejojama.) Kolegija gali svarstymo posėdį atidėti ir abi šalis prašyti raštu 
arba žodžiu pateikti daugiau įrodomosios medžiagos arba parodymų. 
 
207.13   Skundą ir įrodomąją medžiagą apsvarsčius, bylos svarstymo kolegijos pirmininkas 
paruošia sprendimą, kuriame išdėsto bylos aplinkybes ir motyvus, kuriais sprendimas yra 
pagrįstas ir pateikia bylos svarstymo kolegijos narių balsavimui. 
 
 207.14 Kolegijos sprendimai priimami  kolegijos narių balsų dauguma. Kolegijos 
posėdyje balsuojama atvirai ir pirmininkaujantis  balsuoja paskutinis. Kolegijos narys, kuris 
nesutinka su daugumos sprendimu ar motyvais, gali pareikšti atskirą nuomonę.  
 
207.15 Per trisdešimt (30) dienų nuo sprendimo priėmimo, kolegijos  sprendimo nuorašas 
siunčiamas šalims, Komisijos pirmininkui ir JAV LB Tarybos  prezidiumo pirmininkui.  
  
207.16 Komisijos pirmininkas yra atsakingas už Komisijos bylų dokumentaciją, sprendimų 
paskelbimą ir kitus Komisijos administracinius reikalus. Kiekvienai JAV LB Tarybos sesijai 
Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Komisijos narys pateikia Komisijos darbų 
santraukinį pranešimą, kurį išsiuntinėja JAV LB Tarybos nariams keturiolika (14) dienų prieš 
Tarybos sesiją. 

 
207.17 Komisijos pirmininkas gali kviesti Komisijos sekretorių, kuris atlieka Komisijos 
pirmininko jam pavestus techniškus ir administracinius darbus. 
 
207.18 Kolegijos sprendimas gali būti apeliuojamas visos Komisijos svarstymui. Sprendimu 
nepatenkintos šalies apeliacijos prašymas, kartu su $50 čekiu, išrašytu JAV LB Krašto valdybos 
vardu, turi būti Komisijos pirmininkui įteiktas ne vėliau kaip trisdešimt (30) dienų po pirminės 
kolegijos sprendimo paskelbimo. 

 
207.19 Apeliacijos telefoninis posėdis šaukiamas ne vėliau kaip trisdešimt (30) dienų nuo 
apeliacinio prašymo gavimo dienos. Bylos apklausai ir svarstymui Komisija laikosi tos pačios 
tvarkos, kuri nurodyta kolegijos posėdžiams. Posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas ar 
jo paskirtas Komisijos narys. 
 

a. Apeliacijos svarstyme nedalyvauja tie Komisijos nariai, kurie buvo paskirti į bylos 
svarstymo ir sprendimo kolegiją. 

b. Visa su byla susieta turima raštiška medžiaga elektroniniu paštu iš anskto pristatoma 
likusiems Komisijos nariams. 

c. Posėdyje peržiūrima ir svarstoma visa su byla susieta raštu pateikta medžiaga ir kolegijos 
motyvuotas sprendimas. Jei Komisija randa, kad bylos svarstyme buvo padaryta 
procedūrinių ar teisinių klaidų, ji gali nutarti, kad visa Komisija bylos apklausą pravestų 
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iš naujo ( de novo ) ir bylą svarstytų aukščiau nurodyta pirminės kolegijos svarstymo 
tvarka.  

 
207.20 Visa Komisija gali: 
 

a. Kolegijos sprendimą patvirtinti; 
b. Kolegijos sprendimą savo nuožiūra pakeisti; 
c. Su savo pastabom ir nuorodom, sprendimą grąžinti kolegijos persvarstymui; 
d. Kolegijos sprendimą panaikinti. Jei kolegijos sprendimas panaikinamas, su apeliacijos 

prašymu įteiktas $50 įmokėjimas apeliuojančiai šaliai grąžinamas. 
 

207.21 Visos Komisijos sprendimu nepatenkinta bylos šalis, ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) 
dienų gali raštu apeliuoti į JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininką. Jei Prezidiumo pirmininkas 
randa, kad tokia apeliacija turi pagrindo, jis patvarko, kad Komisijos pirmininkas Tarybos 
pirmininko patvirtinimui rekomenduotų tris nešališkus, su bylos svarstymu jokio ryšio 
neturėjusius JAV LB narius, kurie per trisdešimt (30) dienų nuo jų pakvietimo, visą su byla 
susietą raštišką medžiagą peržiūrėtų ir bylos sprendimą persvarstytų. Jei tokią peržiūrą vykdant 
būtų rasta, kad bylos procese buvo padaryta procedūrinių ar teisinių klaidų, Prezidiumo 
pirmininko pakviesti asmenys, pagal čia nurodytą pirminio svarstymo tvarką, gali pravesti naują 
apklausą ir bylą svarstyti iš naujo. Bylos persvarstyme priimtas sprendimas yra galutinis.     
 
207.22  Komisijos išlaidas apmoka Krašto valdyba. 

 
 207.23  Visas bylas ir susirašinėjimą komisija perduoda naujai išrinktos Komisijos 
pirmininkui per trisdešimt (30) dienų po naujos Komisijos išrinkimo. 

 
Š ios taisyklė s priimtos St. Petersburg Beach, Floridoje, 1987 m. lapkrič io mė n. 15 d. ir 

pakeistos  JAV LB Tarybos sesijoje Novi, MI, 2013 m. spalio mė n. 12 d. Apeliacinis procesas į  
taisykles į trauktas JAV LB Tarybos sesijoje Los Angeles, CA, 2014 m. spalio mė n. 10-12 d. 
 

 

 


