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

įgyvendinti, šiuo metu negali būti įgyvendinami, arba prarado aktualumą. 

 

Atliktos arba ilgalaikės, tapusios nuolatinėmis: 

 

1) Netolimoje ateityje vyksiantiems JAV prezidento ir naujų kongreso narių rinkimams, bei 

nesibaigiant Rusijos grąsinimams Baltijos ir kitiems buvusioms Tarybų Sąjungos okupuotoms 

šalims, 

 įpareigoja  JAV LB VRT prašyti naujai išrinkto JAV prezidento ir kongreso narių kuo greičiau 

aplankyti Lietuvą, sušaukiant Baltijos šalių ir Lenkijos konferenciją įsipareigojimo NATO reikalais 

(atlikta, kuriama nauja rezoliucija) 

 

Neįgyvendinamos: 

 

2) Suprasdama nepaprastai plačią propagandinę ir  melagingą Rusijos dezinformacijos veiklą, 

skleidžiant Lietuvai žalingą melą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje 

 įpareigoja JAV LB VRT dirbti kartu su PLB, sudarant planą sutelkti pilietines ir nevyriausybines 

visuomenines organizacijas Lietuvoje bei NATO kaimyninėse valstybėse dalyvauti anti-

propagandinėje ir anti-melagingoje veikloje Rusijos puolamose šalyse. 

 

3) Siekdama sustiprinti pilietišką ir politiką suprantančią visuomenę Lietuvoje, 

 įpareigoja JAV LB bendradarbiauti su pilietiškumą ir moralę puoselėjančia žiniasklaida ir 

visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje. Raginti JAV fondus finansiškai remti tokią veiklą. 

 

4) Dėl dvigubos pilietybės - panaikinti, bus priimta nauja rezoliucija su pataisymais 

 

5) Dėl visuomeninės veiklos puoselėjimo JAV LB apylinkėse 

 

6) Dėl bendradarbiavimo su JAV ir NATO Lietuvos apsaugos klausimais 

 

 

 

 

 



 

 

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos dar neįgyvendintus nutarimus: 

 

1) Dėl balsavimo internetu 

Pasbrėždama,kad balsavimas internetu turi potencialą itin reikšmingai palengvinti užsienio 

lietuvių dalyvavimą Lietuvos rinkimuose ir balsavimuose dėl referendum; 

Atkreipdama dėmesį, kad šiuo metu nepatenkinamai įgyvendinama lygi rinkimų teisė, įtvirtinta 

Konstitucijos 55, 78 ir 119 straipsniuose, nes užsienio lietuviams nesudarytos vienodos sąlygos 

dalyvauti LR rinkimuose, kaip ir Lietuvoje gyvenntiems LR piliečiams; 

Teigiama, kad balsavimo internetu įgyvendinimas sustiprintų ir realiai įgyvendintų lygią 

reinkimų teisę – 

 

a) JAV LB Taryba įpareigoja Krašto Valdybą kreiptis į Lietuvos Vyriausiąją rinkimų komisiją 

artimiausiu metu, užtikrinus tinkamas saugumo priemones, įgyvendinti balsavimą internetu. 

Leidžiant balsuoti užsienio lietuviams; 

b) Ir skatina užtikrinti, kad balsavimas internetu būtų patogus ir lengvas naudoti užsienio 

lietuviams. Tam būtina įgyvendinti kuo įvairesnes ir užsienio lietuviams prieinamas 

tapatybės nustatymo formas. Reikia atsižvelgti į tai, kad: 

1. Tapatybės nustatymo naudojantis asmuo tapatybės kortele ir kortelių skaitytuvu 

nepakanka, nes šis būdas reikalauja turėti papildomą įrenginį; 

2. Tapatybės nustatymas mobiliuoju parašu tinkamas tik tuo atveju, jei būtų sudaryta 

galimybė identifikuotis naudojantis kitų šalių mobiliųjų operatorių teikiamomis mobiliojo 

parašo paslaugomis; 

3. Nuolat vystomos alternatyvios tapatybės nustatymo priemonės, kurios turėtų būti 

diegiamos balsavime internetu. 

 

2) Dėl  knygos “History of Lithuania” išleidimo  

Atsižvelgiant į tai, kad dr. Broniaus Makausko knyga “Lietuvos Istorija”, naudojama lietuviškose 

mokyklose ir išversta į anglų kalbą, redaguota ir globota dr. Vytauto Černiaus, dr. Algirdo 

Marcherto ir dr. Vytauto Babušio ir kitų  gerbiamų istorikų bei visuomenininkų; 

Atsižvelgiant į tai, kad knygos redakcija arti pabaigos; 

Atsižvelgiant į tai, kad redaktoriai surinko arti $50,000 knygos vertimui ir spausdinimui ir tie 

pinigai buvo įnešti į JAV LB iždą; 

Pageidauja, kad JAV LB Krašto Valdyba nedelsiant: 

1. Sukurtų peržiūros komisiją, užtikrinančią, kad būtų galutinai suvienodintas kalbos stilius 

ir pataisyta knygos redakcija;  

2. Išleistų knygą, nurodant šio veikalo rėmėją bei leidėją JAV Lietuvių Bendruomenę.  

3. JAV LB Taryba ragina JAV LB Krašto Valdybą išleisti 

 

3) Dėl JAV LJS aktyvumo visuomeninėje veikloje –  

 - skatina KV įvairiomis priemonėmis per vietos bendruomenes įtraukti jaunimą į organizacijos   

 veiklą. 

 

4)  Dėl Astravo atominės elektrinės  

 - skatina JAV  LB KV palaikyti ES iniciayvą tikrinti elektrinės saugumą 

 

 

 

 

 



 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: 
 

1.Dėl Ukrainos 

 JAV LB Taryba įpareigoja KV Visuomeninių Reikalų tarybą kreiptis į JAV valdžią, kad būtų 

 pagreitintas Ukrainos priėmimas į NATO. Taip pat kreiptis į LR vyriausybę (per LR Seimo/PLB 

 komisiją), kad remtų Ukrainos priėmimą į ES. Raginti JAV vyriausybę, pagal galimybes, teikti 

 paramą ir neginklinę pagalbą Ukrainos kariams. 

 

2.Dėl pilietinės akcijos “Mūsų metas DABAR”  

 JAV LB Taryba ragina KV Visuomeninių Reikalų tarybą  prieš kitus LR Seimo rinkimus  

 finansuoti ir palaikyti šią akciją, kuri skatina ir emigravusių rinkėjų aktyvumą, ir Lietuvos 

 politikų požiūrį į lietuvius pasaulyje. Akivaizdu, kad tokios akcijos yra ne tik efektyvios, bet ir 

 dera su JAV LB tikslais. 

 

3. Dėl partizanų “Miško brolių” draugijos pastato 

 JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB KV Visuomeninių Reikalų tarybą išreikšti nepasitenkinimą 

bandymu nusavinti “Miško brolių” namus Vilniuje, Totorių g. ir pateikti oficialų užklausimą LR 

Vyriausybei dėl ketinimo nusavinti minėtą pastatą.  

 

4. Dėl pavyzdinių atvirukų rašant JAV valdžios atstovams 

 JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB KV Visuomeninių Reikalų tarybą išsiųsti apylinkėms 

 kreipimosi į JAV valdžios atstovus pavyzdžius - atvirukus, raginant rašyti savo išrinktiems 

 atstovams dėl: 

  a) Astravo atominės elektrinės 

  b) Krymo aneksijos/paramos Ukrainai 

  c) Rusijos keliamos grėsmės ir informacinio karo 

  d) Magnitskio sąrašo 

 

     5. Dėl LR pilietybės išsaugojimo  

 - JAV LB Taryba remia 2015m. PLB Seimo priimtą rezoliuciją dėl LR pilietybės išsaugojimo. 

 

     6. Dėl pilietinio sąmoningumo ir aktyvumo  

 JAV LB Taryba ragina KV Visuomeninių Reikalų tarybą skatinti JAV LB apylinkes palaikyti 

glaudžius ryšius su vietiniais JAV valdžios atstovais ir kviesti juos dalyvauti lietuviškuose renginiuose, 

siekiant aktyvinti lietuvių pilietinį sąmoningumą. 


