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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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ĮVADAS 

 

 

 

SIŪLOMAS NUTARIMAS 
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1.  Įpareigojame JAV LB KV tęsti JAV LB 

Strateginio Plano kūrimą.  

Darbo gairės šio nutarimo įgyvendinimui:  

a. Strateginio Planavimo grupės vadovas su 

darbo grupe (ne mažiau kaip 3 žmonės, 

įskaitant vadovą) patvirtinamas JAV LB 

Tarybos (Organizacinių reikalų komisijai 

pritarus) iki 2019 m gruodžio 31 d.  

b. Strateginis Planas baigiamas ne vėliau 

kaip 2020 m rugpjūčio 15 d. Strateginis 

Planas peržiūrimas Tarybos Komisijose. 

Vietovėse per 6 savaites nuo darbo 

pabaigos, bet ne vėliau kaip 2020 m. 

rugsėjo 30 d ir pateikiami komentarai bei 

pasiūlymai 

c. Strateginis planas tvirtinamas JAV LB 

XXII Tarybos trečios sesijos metu 

☒ ☐ ☐ 

2.   JAV LB ir PLB misijų ir vizijų suderinimo 

peržiūrą pavesti Strateginio Plano kūrimo 

darbo grupei. 

☒ ☐ ☐ 



3.  Įpareigojame JAV LB KV [ir toliau] 

užtikrinti atnaujintos informacijos sklaidą, 

kaip išdėstyta JAV LB Įstatuose ir 

Taisyklėse 

☒ ☐ ☐ 

4.  Įpareigojame JAV LB KV [ir toliau] derinti 

JAV KV pareigybių aprašymus su XXII 

JAV LB Tarybos Įstatų Komisija tam, kad 

jie atitiktų JAV LB Įstatus ir Taisykles. 

☒ ☐ ☐ 

5. Živilė Symeonidis išverė vadovėlį 

„Kas yra JAV LB?” į anglų k. Janina 

Udrienė ir Arvydas Barzdukas 

redagavo 

Įpareigojame JA V LB KV išversti ”Kas 

yra JAV LB”. “Ką veikia JAV LB Taryba” 

ir “JAV LB Krašto Valdybos pareigybės” 

vadovėlius / leidinius į anglų kalbą. 

☒ ☐ ☐ 

6. Neaktualu, nes įtraukta į Strateginį 

Planą 

Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių 

reikalų tarybą skirti dėmesį JAV LB 

įvaizdžio formavimui. 

☐ ☐ ☒ 

7. Neaktualu, nes įtraukta į Strateginį 

Planą 

Įpareigojame JAV LB KV įsteigti nuolatinį 

Lėšų Telkimo komitetą, kuris veiktų su 

tikslu pritraukti lėšų sklandžiam ir 

sėkmingam KV veiklos ir Tarybos 

nutarimų vykdymui. 

☐ ☐ ☒ 

8.  Įpareigojame JAV LB KV patikrinti, ar 

visų apygardų 2018 m. valdybų rinkimai 

yra įvykę pagal įstatų terminus ir apie tai 

informuoti Tarybos Prezidiumą. 

☒ ☐ ☐ 

9. Naujienlaiškis siunčiamas kas 3 mėn. Įpareigojame JAV LB Tarybos Prezidiumą 

(dirbant kartu su KV) kas 3 mėnesius 

išsiųsti pranešimą visiems Tarybos nariams 

su svarbiausia JAV LB informacija, 

pasikeitimais ir naujienomis. 

☒ ☐ ☐ 

10.  Įpareigojame tęsti JAV LB KV pradėtus 

planuoti JAV LB XXIII Tarybos rinkimus: 

a) Iš anksto nustatyti 2021 m. Vyriausios 

rinkimų komisijos sudėtį; rinkimų 

komisijos pirmininką(-ę) tvirtinti ne vėliau 

nei iki 2019 m. pabaigos; b) Pradėti skelbti 

bei reklamuoti JAV LB XXIII Tarybos 

rinkimus metais anksčiau negu šiuo metu 

nurodyta JAV LB įstatuose. Naudotis tokiomis 

progomis kaip metiniai susirinkimai, gausiai 

lankomi minėjimai ir pan. informacijai skleisti 

ištisus metus; c) Tarybos rinkimų internetinę 

svetainę integruoti į JAV LB tinklapį; d) 

Sukurti ir ateityje naudoti @javlb.org el. pašto 

adresą, skirtą Tarybos rinkimams. 

☐ ☐ ☒ 



11.  Įpareigojame JAV LB KV internetinėje 

erdvėje skelbti KV ir Tarybos komisijų 

posėdžių protokolus, kad jie būtų 

pasiekiami visiems Tarybos nariams. 

☐ ☐ ☒ 

 

 

 

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

įgyvendinti: 

 

 

Nr. 

 

ĮVADAS 

 

SIŪLOMAS NUTARIMAS 

 

1.  Įpareigojame KV tęsti  vadovėlių „Kas yra JAV LB”, „Ką 

veikia JAV LB Taryba” ir „JAV LB Krašto Valdybos 

pareigybės” platinimą apylinkėse bei diplomatinėse 

atstovybėse. 

2.   Laiku neįvykus rinkiminiam Apygardos suvažiavimui, 

įpareigojame KV paskirti atstovą, kuris inicijuotų apygardų 

suvažiavimą /telekonferenciją ir apygardos valdybos rinkimus. 

 

 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: 

 

 

Nr. 

 

ĮVADAS 

 

SIŪLOMAS NUTARIMAS 

 

1a.  Įpareigojame JAV LB KV įgyvendinti  JAV LB Strateginį 

Planą. Remiantis  3-ąją KV ataskaita, kurią pristatė KV Org. 

Reikalų  Vicepirmininkė Janina Udrienė, veiklos gairės plano 

įgyvendinimui, Patvirtinus Tarybai Strateginį  planą, dabartinė 

Strateginio plano darbo grupė persivadina į JAV LB Plėtros 

komitetą, kuris toliau prižiūri Strateginio Plano įgyvendinimą. 

1b.  Pats plano įgyvendinimas  tęsiasi 3-5 metus, po to yra 

atnaujinamas. 

2. Dėl COVID-19 JAV LB apylinkėse 

yra sustojusi veikla: nevyksta 

renginiai, nėra galimybės pritraukti 

lėšų, žmonės nesiburia. Tai atsilieps 

ir visai JAV LB veiklai. 

Siūlome KV apsvarstyti priemones, kaip padėti apylinkėms  

ryšium su COVID 19 padariniais ir bendrai aktyvinti veiklai 

(Priedas Nr. 4) 

3.  Siūlome Prezidiumui įpareigoti asmenį, kuris seks informacijos 

sklaidos/darbų atlikimo terminus bei jų laikymąsi, 

vadovaujantis  Org. reikalų komisijos pateiktu išrašu iš JAV LB 

Įstatų ir taisyklių, Priedas Nr. 1 „JAV LB narių Pareigos ir 

Darbų Atlikimo Terminai“.  

4. Apygardų ir Apylinkių Pirmininko-

lyderio  pareigas einant ilgesnį 

laikotarpį,  apylinkių veikla sulėtėja, 

todėl  nutarimas priimtas tikintis, kad 

Siūlome nustatyti Apygardų ir Apylinkių Pirmininkų 

kadencijos trukmę: ne daugiau nei 6 metai. Įstatų komisija 

įstatuose įneša  pakeitimą/papildymą:  



su lyderio pasikeitimu bus įnešta 

naujovių ir veikla apylinkėse 

suaktyvės. 

• Apygardų ir Apylinkių pirmininkų kadencijų trukmė ne 

ilgesnė nei 6 metai. 

• Išbuvęs pareigose 6 metus, Apygardos ir Apylinkės 

Pirmininkas turi praleisti vieną kadenciją, po to buvęs 

Pirmininkas gali vėl į šias pareigas kandidatuoti. 

5. Klausimas buvo  iškeltas  su tikslu  

stiprinti gerą JAV LB įvaizdį ir  JAV 

LB elgesio kultūrą viešojoje erdvėje. 

Siūlome pritarti JAV LB nario Etikos Kodekso priėmimui, kad 

visi JAV LB nariai juo vadovautųsi JAV LB veikloje ir už jos 

ribų. Jeigu Taryba pritaria, ji kviečiama teikti pastabas, 

pataisymųs bei siūlymus Org. Reikalų komisijos paruoštam 

Etikos Kodekso projektui, Org. Reikalų komisija galutinę 

Etikos Kodekso redakciją teikia Tarybos patvirtinimui.    

(Priedas - 2).  

6.  Pradėti organizuoti Rinkimus į PLB Seimą, paliekant ankstesnę 

tvarką. 

• Seimo atstovus renka JAV LB Taryba, elektroninio balsavimo  

būdu 

• į PLB Seimą gali kandidatuoti bet kuris JAV LB narys 

• Kandidatai į PLB Seimą pateikia raštišką kandidato sutikimą 

dalyvauti rinkimuose. 

• Kandidatas į PLB Seimą pateikia  gyvenimo/veiklos raštišką 

aprašymą kartu su 2  JAV LB narių patvirtinimu dėl jo 

kandidatūros iškėlimo ir atsiunčia jį JAV LB Prezidiumui iki 

nurodyto JAV LB Tarybos Prezidiumo termino 

7. Dauguma Tarybos narių Taryboje 

išbūna tik vieną kadenciją. Su tikslu 

išsiaiškinti priežastis, kodėl nėra 

tęstinumo Taryboje,  

Siūloma Tarybai įsteigti 3-jų žmonių darbo komitetą  pravesti 

paliekančių Tarybos nario pareigas apklausą -“Exit Interview” 

ir prašo Tarybos Prezidiumą pravesti  darbo komiteto narių 

išrinkimą. Priedas Nr. 3: Živilės Norvilaitės - Petersen 

paruoštas „Išėjimo iš Tarybos narių interviu” klausimynas. 

8.  Tobulinti Apygardų veiklą  JAV LB įstatų rėmuose, įpareigoti 

KV organizuoti KV ir Apygardų Pirmininkų suvažiavimą / 

diskusiją. Org.reikalų komisija pateikia priedą “ Org. reikalų 

komisijos rekomendacijos-pasiūlymai Apygardų ir Apylinkių 

veiklai aktyvinti”  (Priedas Nr.4)  ir Juro Palukaičio paruoštą 

doc.  “Kokie privalumai kurti JAV LB apylinkę mieste ar 

vietovėje, kur yra lietuvių” (priedas Nr. 5) 

9. Atsižvelgiant į ankstesnes apklausas, 

dėl sulėtėjusios  veiklos ir mažo 

narių skaičius bei geografijos. 

Įpareigojame  KV peržiūrėti galimybę sujungti MI ir OH 

Apygardas ir peržiūrėti galimybę prijungti CT Apygardą prie 

Naujosios Anglijos apygardos.                                                                                                                                                                          

 


