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A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos nutarimus, kurie buvo priimti antroje sesijoje, nes 

jie jau buvo igyvendinti ir nebėra toliau svarbūs arba nėra šiuo metu įgyvendinami: 
 
            Nėra panaikintų nutarimų. 
 

B. Komisija siūlo trečiąjai sesijai PRATĘSTI  šiuos nutarimus, nes jie dar nebuvo (arba 
nebuvo pilnai) įgyvendinti. 

 
1. 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. 
 
2. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą ištirti galimybes įskenuoti archyvuose laikomus 
"Eglutės" leidinius. 
 
3. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą skatinti lituanistinių mokyklų mokytojus 
naudotis internetinėm galimybėm bei pateikti pamokų medžiagą į portalą, 
www.vaizdopamokos.lt . 

 
C. Komisija siūlo PRIIMTI  šiuos naujus nutarimus. 

 
1. Įvadas: JAV LB XX Tarybos Antros sesijos priimtas nutarimas sudaryti komitetą 
kuris nuspręstų, kaip sukurti programą silpnai lietuvių kalbą mokantiems mokiniams 
buvo atliktas.  
 
Nutarimas: Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą bendradarbiaujant su Lietuvos 
kompetetingomis  institucijomis pradėti kurti silpnai lietuvių kalbą mokantiems 
mokiniams programą. 

 
2. Įvadas: Švietimo tarybos pirmininkė yra kalbėjusi su Floridos apylinkėm ir mano, 
kad gali būti susidomėjimo kurti savo regionine šeimos stovyklą, 
 



Nutarimas: Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą sužinoti ar yra paklausa kurti naujas 
šeimos stovyklas įvairiose apylinkėse. Jei yra, pateikti informaciją kaip tokias stovyklas 
sukurti. 

 
3. Įvadas: Vašingtono lituanistinė mokykla šiais metais patyrė daug keblumų, rašant 
sutartį su Vašingtono archivyskupija. 
 
Nutarimas:  Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą išversti tarybos įstatus į anglų kalbą 
ir informuoti visas lituanistines mokyklas apie įstatų svarbą. 

 
4. Įvadas: Buvusi JAV ambasodore Lietuvoje Anne Derse pristatė jos sukurtą Excel 
programą, kurį siunčia mokinius iš Lietuvos į JAV.  
 
Nutarimas: Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą supažindiniti lituanistines mokyklas 
bei apylinkes su Excel programa. 
  

 


