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A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie buvo įgyvendinti, 

šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs.  

 

1) Įpareigoja New York Lithuanian Organizations Committee, kuris po Tėvų Pranciškonų Židinio 

patalpų pardavimo prižiūri gautą daugiau nei pusės milijono dolerių sumos dovaną, išdalyti 

toms organizacijoms, kurių veiklai ši dovana 2005-tais metais buvo paskirta. 

 

2) Įpareigoja Krašto valdybą prašyti lėšų iš Lietuvių fondo ir kitų panašių fondų bei 

organizancijų padengti Lietuvių Bendruomenės išlaidas, samdant CPA firmą pravesti išorinį 

metinį auditą. 

 

3) Įpareigoja Įstatų komisiją patobulinti JAV LB Finansu ir atskaitomybės tvarkymo                                                                  

taisykles: 211.18 Apygardų ir apylinkių valdybos, pagal Krašto valdybos paruoštas formas, 

kasmet paruošia metines finansines apyskaitas, išvardindamos pajamas ir išlaidas, ir, kartu su 

praėjusių metų gruodžio 31 d. banko sąskaitos nuorašu, nusiunčia Krašto valdybos 

vicepirmininkui finansų reikalams ne vėliau, kaip kovo 31 d.. Apylinkės, nepristačiusios savo 

metinių finansų ataskaitų, pagal Krašto valdybos sprendimą, gali būti išbrauktos iš aktyvių 

JAV LB apylinkių sąrašo ir prarasti teisę vartoti IRS duoto JAV LB atleidimo nuo mokesčių 

numerio. 

 

 

B. PALIKTI šiuos pirmojoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie dar nebuvo įgyvendinti. 

1)  JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB apylinkes atlikti metines iždo revizijas ir kontrolės 

komisijos protokolo kopijas pristatyti JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams. JAV 

LB KV vicepirmininkas finansų reikalams turi pasiųsti priminimą apylinkėms pristatyti 

revizijos aktą ne vėliau, kaip iki balandžio 30 dienos. 

 

2) JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB Krašto valdybos Organizacinių reikalų vicepirmininką 

išnagrinėti JAV LB apygardų veiklos tikslus, sudėtį ir ryšį su apylinkėmis ir, jeigu tose srityse 

būtų rasta reikalingų finansinių, organizacinių patobulinimų, juos pasiūlyti JAV LB Tarybai 

iki kitos Tarybos sesijos. 

 

3) JAV LB Taryba įpareigoja Įstatų komisiją išversti į anglų kalbą JAV LB Įstatų knygoje 

esančias Taisykles.   
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 C. PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: (ĮVADINIAI SAKINIAI, kodėl šis nutarimas yra siūlomas, yra 

parašyti raudonai ir skirtingu šriftu). 

 

1) Tokiu atveju jeigu apylinkė neatsiunčia metinės finansų ataskaitos, kurią Krašto valdyba yra 

įpareigota perduoti IRS vadovybei, Krašto valdyba negali būti atsakinga už tos apylinkės 

finansus, nes nežino apylinkės finansinės padėties. Ir jeigu apylinkė kelerius metus iš eilės  

neturi jokių pajamų arba išlaidų ir nepateikia KV finansinių ataskaitų, tai yra papildomas 

ženklas, kad apylinkė yra neveikli ir gali būti išbraukta iš aktyvių apylinkų sąrašo, arba 

apylinkės valdyba turi būti pakeista 

 

JAV LB Taryba įpareigoja Įstatų komisiją papildyti paragrafą 211.18  b. su čia pažymėtu 

sakiniu: “---Apylinkės, kurios neatsako į Krašto valdybos įspėjimą ir neatsiunčia savo 

finansinių ataskaitų iki nustatyto laiko, nustoja teisės naudotis JAV LB turimu IRS TAX 

numeriu  nuo mokesčių atleidimo iki tol, kol tokios ataskaitos Krašto valdybai bus pateiktos. 

Jeigu ir yra pristatomos ataskaitos, bet 3 metus iš eilės nėra jokio veiklos pasikeitimų 

įrodymo, tos apylinkės taip pat gali būti išbrauktos iš aktyvių apylinkių sąrašo, arba tos 

apylinkės valdyba turi būti pakeista.” 
                      
2) Šiuo metu JAV LB įstatuose nenurodyta, kad  apygardų Revizijos kontrolės komisijos, bent 

vieną kartą per metus patikrintų valdybos turtą, kasą, išlaidų teisėtumą, bylas bei apygardos 

susirinkimų nutarimų vykdymą. Ta užduotis yra dabar palikta Krašto valdybos 

vicepirmininkui finansų reikalams. Vicepirmininkas gali tiktai patikrinti ar metinė finansų 

ataskaita sutinka su kas yra pažymėta metų gale apygardos banko sąskaitose. Peržiūrėti 

knygas ir bylas jam nėra praktiškai įmanoma. 

 

JAV LB Taryba įpareigoja Įstatų komisiją papildyti JAV LB Įstatus ir taisyklėse tais pačiais 

reikalavimais apygardų kontrolės komisijoms, pakartojant tą patį straipsnį apygardų skirsnyje, 

kuris yra taikomas apylinkių kontrolės komisijoms.  

 

3) Kadangi nei LB-ės išoriniai auditoriai nei JAV-ės IRS-as nepageidauja finansinių neaiškumų, 

šis nutarimas yra aiškus įrodymas, kaip padengti vykdomojo aparato išlaidas. Pernai vykusios 

apklausos metu Tarybos nariai atsakė į apklausos klausimą, “Ar finansiškai paremti Krašto 

valdybos pirmininkės/o dalyvavimą Tarybos metinėje sesijoje. Šio klausimo apklausos 

rezultatai tokie: 100% - 20, 75% - 8, 50% - 9, 25% - 2, 0% - 11, neatsakė - 20. Kitas 

nutarimas paremtas daugumos balsuojančių narių nuomonėmis; padengti išlaidas 100%.  

 

JAV LB Taryba įpareigoja Įstatų komisiją JAV LB Įstatuose ir taisyklėse įvesti tokį sakinį: 

„Metinės sesijos finansines išlaidas Krašto valdybos pirmininkei/ui LB padengia 100%. Čia 

įeina kelionės, apsistojimo ir registracijos mokesčiai.“  

 

4) Kadangi nei LB-ės išoriniai auditoriai nei JAV-ės IRS-as nepageidauja finansinių neaiškumų, 

šis nutarimas yra aiškus įrodymas, kaip padengti  vykdomojo aparato išlaidas. Pernai 

Tarybos nariai atsakė į apklausos klausimą, “Ar finansiškai paremti Krašto valdybos 

likusių narių dalyvavimą Tarybos metinėje sesijoje”. Šio klausimo apklausos rezultatai: 100% 

- 2, 75% - 6, 50% - 18, 25% - 5, 0% - 19, neatsakė - 20. Kitas nutarimas atitinka kompromisą 

tarp dviejų daugumos balsuojančių narių nuomonių paremti arba 50% arba 0% visų išlaidų. 
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JAV LB Taryba įpareigoja Įstatų komisiją JAV LB Įstatuose ir taisyklėse įvesti tokį sakinį: 

„Likusių Krašto valdybos narių dalyvavimo metinėje sesijoje finansines išlaidas LB padengia 

25%. Čia įeina kelionės, apsistojimo ir registracijos mokesčiai. “ 


