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

įgyvendinti, šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs: 
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1.  Įpareigoja Krašto Valdybą įtraukti sekantį paragrafą į LB gaires: 

“Kiekvienas JAV LB Krašto valdybos, apylinkės ir apygardos 

narys kuris perka prekių arba paslaugų Bendruomenės naudai turi 

gauti išlaidų kvitą iš pardavėjo arba kitą tinkamą išlaidas įrodantį 

dokumentą. Krašto valdybos, apygardos ar apylinkės iždininkė/as 

apmoka už nario išlaidas jam ar jai pateikus tinkamą išlaidų 

įrodymą. Jeigu narys nepateikia reikalaujamų išlaidas įrodančių 

dokumentų, iždininkė/as gali sumokėti už pateisinamas išlaidas iki 

$25 nariui pateikus raštišką prašymą. Savo archyve iždininkė/as 

turi laikyti tinkamus išlaidas įrodančius dokumentus popieriniu 

arba elektroniniu būdu ne mažiau, kai septynis metus nuo pirkimo 

datos. Reikalui esant, tinkami, išlaidas įrodantys dokumentai turi 

būti pristatyti auditoriui arba kontrolės komisijai.“ 

☒ ☐ ☐ 

2.   Įpareigoja 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. 

☐ ☒ ☐ 

 

 



B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie dar nebuvo 

įgyvendinti: 

 

 

Nr. 

 

ĮVADAS 

 

SIŪLOMAS NUTARIMAS 

 

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. 

2.   Įpareigoja 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. 

 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: 

 

 

Nr. 

 

ĮVADAS 

 

SIŪLOMAS NUTARIMAS 

 

1. Reikia sudaryti 

finansinių 

ataskaitų 

standartinę formą 

su paaiškinimais 

Įpareigoja Krašto Valdybą paruošti tikslias JAV LB metines finansines 

ataskaitas pagal bendrai priimtus apskaitos standartus Jungtinėse Amerikos 

Valstijose. Tam, kad tai įgyvendinti, Krašto Valdyba įpareigojama sudaryti 

finansinių ataskaitų standartinę formą su paaiškinimais, kurią visos JAV LB 

apylinkės užpildytų ir atsiųstų Krašto Valdybai kartu su banko sąskaitų išrašais. 

Ši standartinė finansinė forma sudarytų galimybę Krašto Valdybai tiksliai 

nustatyti ne tik apylinkių pajamas ir išlaidas, parodytas apylinkių banko 

išrašuose, bet ir apylinkių turimą turtą ir skolas, kad visa tai tiksliai būtų įtraukta 

į JAV LB bendrą metinę finansinę ataskaitą. 

2. Reikia paruošti 

finansinį apskaitos 

vadovėlį. 

Įpareigoja Krašto Valdybą paruošti JAV LB finansinės apskaitos vadovėlį, kuris 

padėtų JAV LB apylinkėms ir apygardoms suprasti JAV LB apskaitos 

reikalavimus ir vidinę kontrolę, bei aktyviai bendrauti su JAV LB apylinkėmis ir 

apygardoms paaiškinant JAV LB finansinės apskaitos principus ir reikalavimus, 

bei visokeriopai dirbti kartu su JAV LB apylinkėmis ir apygardoms ruošiant jų 

metines finansines ataskaitas. Kartu įpareigoja Krašto Valdybą paruošti formos 

apmokymo/paaiškinimo sesijas apylinkėms ir apygardoms virtualiai.   

 


