JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XXII TARYBOS
Trečioji SESIJA (virtuali)
2020 m. spalio 16-18 d.
VISUOMENINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NUTARIMAI
Komisijos pirmininkė: Danguolė Navickienė
Komisijos sekretorė: Regina Butkus
Komisijos nariai(-ės): Rimvydas Baltaduonis, Valdas Buožys, Regina Butkus, Kęstutis Eidukonis,
Almantas Galvanauskas, Rasa McKean, Violeta Rutkauskienė, Arvydas Urbonavičius, Vesta Valuckaitė

A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie buvo
įgyvendinti, šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs:

2.

3.

SIŪLOMAS NUTARIMAS

Nebeaktualu

1.

ĮVADAS

Nėra
Įgyvendinama

Nr.

Įgyvendinta

Panaikinimo
pagrindas

JAV LB Taryba įpareigoja KV Visuomeninių Reikalų Tarybą
(VRT) visais būdais raginti JAV lietuvius, turinčius LR pilietybę,
dalyvauti ir aktyviai balsuoti LR rinkimuose, taip pat ir
artėjančiuose 2020-ųjų metų LR Seimo rinkimuose. Tokios
iniciatyvos yra ne tik efektyvios, bet ir dera su JAV LB tikslais.
JAV LB Taryba įpareigoja KV VRT visais būdais inicijuoti
pilietinę akciją, raginančią JAV LB narius, kurie turi JAV
pilietybę, dalyvauti ir aktyviai balsuoti sekančiuose JAV
Prezidento, Kongreso ir valstijų valdžios rinkimuose. Taip pat
įpareigoja JAV LB KV VRT raginti JAV lietuvius, kaip individus,
būti veiklesniais Amerikos politiniame gyvenime, ne tik
balsuojant, bet dalyvaujant savanoriais politinėse akcijose, kad
Lietuva ir lietuviai turėtų daugiau matomumo.
JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba įpareigoja JAV LB atstovus
LR Seimo ir PLB komisijoje kelti šį klausimą ir prašyti LR Seimo
nagrinėti būdus daryti pilietybės norinčių išlaikyti piliečių atranką,
apsiribojant tais, kurie gali įrodyti lietuviškos tapatybės išlaikymą
savo šeimose ir geranorišką veiklą Lietuvos labui. Tokia atranka
žymiai apribotų atitinkančių sąlygas pilietybės išsaugojimui
skaičių ir patenkintų LR Konstitucijos „atskirų atvejų“ reikalavimą
bei Pilietybės įstatymo „išimties tvarkos“ reikalavimą.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

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

Nr.

ĮVADAS

SIŪLOMAS NUTARIMAS

1.

(Įgyvendinimas atidėtas dėl
pandemijos. Laukiama LF parama.)

2.

(Gauta LF $2,500 parama. Planai
dar teberuošiami, kaip įgyvendinti
projektą šios pandemijos metu.)

Įpareigoja JAV LB KV VRT ieškoti būdų diskredituoti
dezinformaciją bei neteisingus šaltinius, viešinti ir aiškinti,
pateikti tikrus faktus bei objektyvią istoriją JAV ir kituose
kraštuose, kur vyksta toks šmeižtas. Siūlo bendradarbiauti su
LR valdžia ir diplomatais, kurie turi geresnį prieinamumą prie
pasaulinės žiniasklaidos.
JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB KV VRT, kartu su JAV
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, surengti metinius savaitgalio
seminarus, sukviečiant daug žadančių ateities veikėjų, klausytis
paskaitų ir dalyvauti diskusijose, kurios juos tokiai veiklai
paruoštų ne tik su visuomeninių reikalų pagrindais, bet ir
metodų bei būdų pažinimu.
(su pakeitimu) Siekiant Europos Sąjungos lygiu apsisaugoti nuo
trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių,
taip pat užtikrinti, kad nebūtų perkama jose pagaminta energija,
skatina JAV LB raginti JAV lietuvius kreiptis į JAV kongresą
bei dabartinę administraciją dėl paramos šiai Lietuvos pozicijai.
Dėl lietuviškų archyvų: Kadangi - Išeivijos lietuvių asmenų bei
organizacijų archyvai per dažnai siunčiami į Lietuvą, kur
išeivijos veiklos kontekstas nesuprantamas, arba jie dingsta be
žinios ir nėra lengvai prieinami studijuojantiems archyvinę
medžiagą, kuri reikalinga tyrimams ir disertacijoms, JAV LB
Taryba įpareigoja JAV LB VRT bendradarbiauti su archyvų
darbuotojais, kad ši praktika būtų reglamentuota.

3.

4.

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:

Nr.

ĮVADAS

1a.

Atkreipdama dėmesį į tai, kad LRSPLB komisijos didelių pastangų dėka
šiemet pavyko pasiekti, jog pagaliau
būtų priimtos LR Seimo rinkimų
įstatymo pataisos, įteisinančios
internetinį balsavimą pasaulio
lietuviams, o LR Vyriausioji rinkimų
komisija nesugebėjo šio įstatymo
reikalavimo įgyvendinti šiems Seimo
rinkimams, ragina JAV LB KV ir JAV
atstovus LRS-PLB komisijoje

SIŪLOMAS NUTARIMAS
... siekti, kad, nieko nelaukdama, LR Vyriausioji rinkimų
komisija toliau kurtų ir testuotų saugią bei efektyvią
internetinio balsavimo sistemą pasaulio lietuviams, kad
sekančiuose Seimo rinkimuose LR piliečiai, esantys JAV, jau
tikrai galėtų balsuoti internetu.

1b.

2.

3.

4a.

... siekti, kad naujas LR Seimas, nieko nelaukdamas, priimtų
atitinkamas kitų LR įstatymų pataisas, užtikrinančias JAV
lietuviams teisę balsuoti internetu ne tik sekančiuose Seimo
rinkimuose, bet ir LR Prezidento rinkimuose bei LR
referendumuose
Vertindama JAV administracijos ir
... ragina JAV LB KV siekti, kad nepriklausomai nuo lapkritį
kongreso paramą Lietuvai bei jų
vyksiančių JAV rinkimų rezultatų, būtų tęsiama ir stiprinama
bendradarbiavimą su Lietuvos
JAV parama Lietuvos valstybės energetiniam saugumui, ir kad
Respublikos valdžios institucijomis
dvišalis bendradarbiavimas dar labiau gilėtų bei plėstųsi per
įvairias veiklos sritis: ekonomiką, verslą, mokslą, švietimą,
kultūrą, sveikatos apsaugą, gynybą ir kt.
Džiaugdamasi PLB plėtra,
... įpareigoja JAV LB KV ir JAV atstovus sekančiame PLB
prijungiant prie šios skėtinės
Seime siekti, kad JAV LB balsas bei atstovavimas PLB
organizacijos vis naujas lietuvių
institucijose - PLB Seime, Valdyboje, LRS-PLB komisijoje ir
bendruomenes iš skirtingų šalių
Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijoje prie LR
Vyriausybės - atitiktų JAV LB istorinį bei visuomeninį indėlį į
PLB išlaikymą ir rėmimą.
Akcentuodama tai, kad 2019 m.
... prašyti Prezidentą, LR Seimą ir Vyriausybę inicijuoti
vykusiame referendume dėl pilietybės teisininkų, mokslininkų ir visuomenės diskusijas dėl sekančių
išsaugojimo 3/4 balsavusiųjų
žingsnių, siekiant gimimu įgytos LR pilietybės išsaugojimo,
pasisakė „už“, ragina JAV LB KV ir įgijus kitos valstybės pilietybę, ir kuo plačiau jas viešinti.
JAV atstovus PLB Seime, PLB
valdyboje, LRS-PLB komisijoje ir
Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijoje prie LR
Vyriausybės

4b.

5.

... siūlyti Prezidentui, LR Seimui ir Vyriausybei, kad numatytų
galimybę išsaugoti LR pilietybę, įgijus kitos valstybės
pilietybę, kaip atskirus atvejus: 1) asmenims - LR piliečiams,
išvykusiems iš Lietuvos ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę
iki jiems sukako 18 metų, taip pat asmenims, kurie įgijo LR
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ir jų palikuonims,
nediskriminuojant piliečių pagal tai, kur jiems teko išgyventi
Lietuvos okupaciją, bei užtikrinant LR Konstitucijoje įtvirtintą
lygiateisiškumo principą
Kadangi Rusijos įtaka trukdo demokratiniams procesams
vystytis buvusiems okupuotuose kraštuose, JAV LB Taryba
prašo abiejų kandidatų į JAV Prezidento postą atsakyti į šiuos
tris klausimus ir pasisakyti dėl ketvirto:
1. Do you consider strengthening of NATO as a priority of
United States security?
2. Do you agree that the redeployment of US forces in Europe
should now include the permanent stationing of some US forces
within the territory of NATO member Lithuania as requested
by the government of Lithuania?
3. Are you in favor of supporting the right of Byelorussians to
self-determination and of their legally elected leader Svetlana
Tikhanovskaya’s aim to demand the immediate ousting of the
illegitimate Alexander Lukashenko in order to organize free
and democratic elections of the President and the Parliament?

4. We request the administration and the Congress of the U.S.
to impose sanctions for the unsafe Astravets nuclear plant being
built by the Kremlin on the border of Lithuania whose purpose
is to interfere with the synchronization of the Baltic States with
the networks of the European Continent.

