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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XXII TARYBOS 

PIRMA SESIJA PORTLANDE 

 

FINANSŲ KOMISIJOS NUTARIMAI 

2018 m. rugsėjo 28-30 d. 

  

 

Finansų Komisijos posėdis: 2018 m. rugpjūčio 6 d., ir 2018 m. rugsėjo 28 d. 

Komisijos pirmininkas: Edvardas Bubnys 

Dalyvavo nariai: Birutė Kairienė, Daiva Kazlauskas, ir Rasa Mitrulevičienė, Igoris Stepanovas ir 

Artūras Žilys  

 

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

šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs.  

 

1) Įpareigoja Įstatų komisiją išversti į anglų kalbą JAV LB Įstatų knygoje esančias Taisykles. 

 

2) Įpareigoja Įstatų komisiją pastiprinti paragrafą 211.18  b. su čia pažymėtu sakiniu: 

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

ataskaitų iki nustatyto laiko, netenka teisės naudotis JAV LB turimu IRS TAX numeriu nuo 

mokesčių atleidimo iki tol, kol tokios ataskaitos Krašto valdybai bus pateiktos. Taip pat, jeigu 

ir yra pristatomos ataskaitos, bet jau kelerius metus iš eilės nėra jokio veiklos pasikeitimų 

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

valdyba turi būti pakeista.” 

 

3) Įpareigoja Įstatų komisiją papildyti JAV LB Įstatus ir taisykles tais pačiais reikalavimais 

apygardų kontrolės komisijoms, pakartojant tą patį straipsnį apygardų skirsnyje, kuris yra 

taikomas apylinkių kontrolės komisijoms.  

 

4) Įpareigoja Įstatų komisiją JAV LB Įstatuose ir taisyklėse įvesti sekantį sakinį: „Metinės 

sesijos finansines išlaidas Krašto valdybos pirmininkei/ui LB padengia pilnai 100%. Čia įeina 

kelionės, apsistojimo ir registracijos mokesčiai.“  

 

5) Įpareigoja Įstatų komisiją JAV LB Įstatuose ir taisyklėse įvesti sekantį sakinį: „Likusių Krašto 

valdybos narių dalyvavimo metinėje sesijoje finansines išlaidas LB padengia 25%. Čia įeina 

kelionės, apsistojimo ir registracijos mokesčiai.                                               

 

6) 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. 

 

B. Komisija siūlo PALIKTI šį praeitoje sesijoje priimtą nutarimą, nes jis dar nebuvo įgyvendintas. 
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1)  Įpareigoja JAV LB apylinkes atlikti metines iždo revizijas ir kontrolės komisijos protokolo 

kopijas pristatyti JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams. JAV LB KV turi pasiųsti 

priminimą apylinkėms pristatyti revizijos aktą ne vėliau, kaip iki balandžio 30 dienos. 

 

 

 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: (ĮVADINIAI SAKINIAI, kodėl šis nutarimas yra        

siūlomas, yra parašyti raudonai su skirtingu šriftu). 

1) Kadangi JAV LB finansiniai metai baigiasi kartu su kalendoriniais metais, tai ir Revizijos 

Kontrolės komisija atlieka patikrinimus ir surašo aktus už kalendorinius metus visuose 

bendruomenės padaliniuose, tiek apylinkėse, tiek apygardose. Pagal nuostatus apylinkėse 

Metiniai susirinkimai turėtų būti atlikti iki I ketvirčio pabaigos ir šiuose padaliniuose yra 

pareigų tęstinumas. Tuo tarpu apygardų Metiniai suvažiavimai vyksta birželio - rugpjūčio 

mėsiais imtinai, ir kas trys metai pareigybės ir dokumentacija pilnai perduodamos naujai 

valdybai. Remiantis šiais skirtumais siūlome: 

Įpareigoti kiekvienos apygardos kontrolės revizijos komisiją atlikti papildomą galutinį 

patikrinimą apygardos finansinių ataskaitų ne daugiau, kaip dešimt dienų prieš apygardos 

rinkiminį ataskaitinį suvažiavimą. Už savalaikį finansinių ataskaitų ir apygardos protokolų, 

susijusių su pajamų ir išlaidų  nutarimais pristatymą kontrolės komisijai, yra atsakingas 

apygardos iždininkas. 

 

2) JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) nuosavybėje esančios Filadelfijos Lietuvių Namų akcijos 

nebuvo įtrauktos į JAV LB finansines ataskaitas, kadangi JAV LB Krašto Valdyba nebuvo 

pakankamai informuota apie šią nuosavybę. 

 

Įpareigoti Krašto Valdybą paruošti teisingas metines finansines ataskaitas, atspindinčias visą 

JAV LB nuosavybę. Kad tai įgyvendinti, Krašto Valdyba įpareigojama sudaryti klausimyną 

(finansinių ataskaitų standartinę formą), kurį visos JAV LB apylinkės turėtų užpildyti ir 

išsiųsti Krašto Valdybai kartu su metinėmis pajamų ir išlaidų finansinėmis ataskaitomis, ir 

kuris sudarytų galimybę Krašto valdybai teisingai nustatyti ne tik apylinkių pajamas ir 

išlaidas, parodytas apylinkių banko ataskaitose, bet ir visą kitą apylinkių turimą turtą ir 

galimas skolas, kad visa tai teisingai būtų įtraukta į JAV LB finansines ataskaitas. 

3) Kai Krašto Valdyba paduoda prašymus valstijų mokesčių organams dėl atleidimo nuo 

pardavimų mokesčių (sales tax exemption), dažnai anketose klausiama, kaip pavyzdžiui 

anketoje, kurią pateikėme Pennsylvania Department of Labor, prašydami atleidimo nuo 

pardavimų mokesčių Pensilvanijos Valstijoje dėl ateinančios šokių šventės: ar nepelno 

organizacija, siekianti atleidimo nuo pardavimų mokesčių turi parašytas taisykles, kad 

prekės ir paslaugos bus suteikiamos visiems, kuriems jų reikia, neatsižvelgiant į jų 

galimybes susimokėti (DOES THE INSTITUTION HAVE A PUBLISHED WRITTEN 
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POLICY STATING THAT GOODS OR SERVICES WILL BE PROVIDED TO ALL WHO 

SEEK THEM WITHOUT REGARD TO THEIR ABILTY TO PAY?).  

 

Pateikę JAV LB Krašto Valdybos prašymą Pennsylvania Department of Labor dėl atleidimo 

nuo pardavimų mokesčių, gavome atsakymą, kad sprendimas bus priimtas  už poros 

savaičių (2018 m. spalio mėn.). Taigi, kad nemokėti pardavimų mokesčių šokių šventės 

reikalams (arenos, viešbučių kambarių nuomai, banketams ir kitoms prekėms bei 

paslaugoms) turime turėti sekantį priimtą nutarimą per šią sesiją, kad galėtumėme, jei 

reikėtų, aiškiai parodyti reikalingą paragrafą anglų kalba patvirtintuose JAV LB Įstatuose.  

 

4. Įpareigoja Įstatų Komisiją įtraukti sekantį paragrafą JAV LB Įstatuose: 

“JAV LB yra labdaringa, pelno nesiekianti organizacija, įkurta ir veikianti pagal Illinois 

valstijos įstatymus.  JAV LB suteikia savo labdaringas paslaugas ir prekes visiems, kuriems 

jų reikia, neatsižvelgdama į galimybę susimokėti. JAV LB nuostata yra ta, kad nustatytas 

mokestis už paslaugas ir prekes gali būti sumažintas, arba visai atmestas priklausomai nuo 

asmens pajėgumo susimokėti. Krašto valdyba, reikalui esant, turi teisę tai nuspręsti, 

nepakenkiant bendram labdaringam JAV LB tikslui.” 

 

Įpareigoja Įstatų Komisiją įtraukti sekantį paragrafą JAV LB Įstatuose anglų kalboje: 

The Lithuanian American Community, Inc. (LAC) is an IRC 501(c)(3) charitable 

organization established and operating in a state of Illinois. LAC provides goods and 

services to all who seek them without regard to their ability to pay. 

 

 

 

 

 

 

 


