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Finansiniais reikalais
JAV LB XIX Taryba įpareigoja JAV LB Krašto valdybą (KV) vykdyti papildytus antros sesijos
nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XIX Tarybos antroje sesijoje ir kurie įpareigoja JAV
LB KV juos vykdyti, nes jie dar nėra galutinai įgyvendinti:
Užtikrinti, kad apygardų ir apylinkių, kurios naudojasi JAV LB Tax ID, iždininkai pristatytų
JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams metinę finansinę apyskaitą kartu su
gruodžio 31 d. banko sąskaita ne vėliau kaip kovo 31 d.
Siekti, kad JAV LB apylinkės, laikydamosi įstatų, surinktų solidarumo įnašą, taip
puoselėjant bendruomeninį solidarumą. Pasiųsti apylinkėms informaciją, kaip rinkti
lėšas ir atsiskaityti.
Užtikrinti, kad visa finansinė ataskaita ir revizija būtų tvarkoma anglų kalba arba
abiejomis kalbomis (lietuvių ir anglų), atsižvelgiant į GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles), pagal IRS reikalavimus.
Užtikrinti, kad JAV LB apylinkės ir apygardos atliktų metines iždo revizijas ir kontrolės
komisijos protokolo kopijas pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams. JAV
LB KV turi pasiųsti apylinkėms ir apygardoms priminimą pristatyti revizijos aktą ne
vėliau kaip po trijų mėnesių po apylinkės/apygardos metinio susirinkimo.
Įpareigoja JAV LB KV, kad įvairių iždų praėjusių metų finansinės apyskaitos ir banko
duomenys būtų pateikti Kontrolės komisijai ne vėliau kaip balandžio 30 d. Bus
tikrinama tik vienų metų, o ne 18 mėnesių laikotarpis. Nepatikrinta 6 mėnesių finansinė
apyskaita bus pristatyta Tarybos sesijai.
Įpareigoja JAV LB KV susitarti su PLB valdyba dėl JAV LB paramos PLB atstovybei
Lietuvoje.
Įgalioja JAV LB KV pasikliauti atitinkamais patarėjais ir sužinoti taisyklingą apylinkių ir
apygardų finansinių ataskaitų pranešimo būdą.

Naujas nutarimas:
Įpareigoja JAV LB KV laiku persiųsti PLB valdybai skirtą metinių solidarumo įnašų dalį ir
laiku sumokėti visas kitas įpareigotas sąskaitas.

Jaunimo reikalais
Pratęsti nutarimą, kuris buvo priimtas JAV LB XIX Tarybos antroje sesijoje ir kuris
įpareigoja JAV LB KV jį vykdyti, nes jis dar nėra galutinai įgyvendinti:
Įpareigoja JAV LB KV surengti savaitgalio profesinės karjeros konferenciją Lietuvos
išeivijos jaunimui (14-29 metų).
Nauji nutarimai:
Įpareigoja JAV LB KV tęsti ir plėtoti LISS programą, kadangi programa veikia sėkmingai ir
duoda naudą Lietuvai ir išeivijos jaunimui.
Įpareigoja JAV L KV surengti „Mokslo ir verslo inovacijų simpoziumą“ (MVIS), siekiant
suburti jaunus karjeros ir verslo specialistus ir savo verslą sukūrusius žmones.
Planuojama paskaitos, idėjų ir patirties pasidalinimas, ryšių užmezgimas tarpusavyje ir
su Lietuvos profesionalais.

Kultūros reikalais
Ragina JAV LB KV remti Archyvų komiteto darbų planą, kuris yra išdėstytas 2010 m.
Archyvo komiteto ataskaitoje.
Siūlo JAV LB KV tęsti priimtus JAV LB Kultūros Tarybos rekomenduojamus lietuvių
autorių knygų, filmų ir kitų meno kūrinių pristatymus JAV lietuvių visuomenei.
Siūlo JAV LB KV ir toliau į LB apylinkes kviesti vietinius menininkus, atnaujinant atlikėjų
sąrašą internete.
Siūlo JAV LB KV Maironio 150 m. gimimo jubiliejaus proga 2012-uosius paskelbti
Maironio metais ir raginti apylinkes ruošti jubiliejinius renginius.
Ragina JAV LB KV informuoti visuomenę apie 2012 m. vyksiančią XIV JAV ir Kanados
Šokių šventę Bostone ir skatinti dalyvauti joje.
Prašo JAV LB KV sudaryti Komitetą rinkti lėšoms Broniaus Makausko knygos „Lietuvos
istorija“ anglų kalba leidybai.
Ragina JAV LB Kultūros tarybą skatinti apylinkes ir toliau įsijungti į savo miestų
organizuojamas šventes, paradus ir t. t.

Organizaciniais reikalais
Įpareigoja JAV LB KV vykdyti JAV LB XIX Tarybos pirmos sesijos nutarimą, nes jis dar
nėra galutinai įgyvendintas. Pridėti paaiškinimą:
Siekiant palaikyti glaudesnį ryšį tarp Tarybos narių ir apylinkių veiklos, raginti apylinkių
valdybas įtraukti Tarybos narius į apylinkių veiklą. Prieš sesiją surinkti apylinkių
siūlymus; po sesijos pateikti apylinkėms ataskaitą.
Pratęsti šį nutarimą, nes jis dar nėra įgyvendintas:
Sukurti strateginį planą, skirtą užtikrinti JAV LB gyvastingumą, atsižvelgiant į
besikeičiančias JAV LB veiklos sąlygas. Į strateginio plano kūrimo darbo grupę įtraukti
įvairių emigracijų ir kartų atstovus. Paruošti apklausos anketą, kuri ištirtų mūsų
tautiečių supratimą ir jų nuomonę apie LB veiklą. Šio projekto planą su numatytomis
darbo baigimo datomis pristatyti Tarybai iki 2011 metų pabaigos.
Pratęsti šį nutarimą, nes jis nėra įgyvendintas. Pridėti papildymą:
Atnaujinti JAV LB tinklalapį pagal naujausius reikalavimus, kad būtų lengviau juo
naudotis ir kad jis plačiau bei tinkamiau pristatytų JAV LB. Naujo tinklalapio projektą
baigti iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Ragina JAV LB KV rasti galimybę informaciją apie JAV LB
skleisti naujomis technologijomis (Facebook ir Twitter).
Pratęsti šį nutarimą, pridedant paaiškinimą:
Tęsti seminarus, siekiant supažindinti JAV gyvenančius lietuvius su JAV LB struktūra,
tikslais ir veikla. Seminarams paruošti medžiagą, kurią dalyviai galėtų naudoti ateityje.
Informacinė medžiaga apimtų praktinę dalyvavimo LB naudą (stovyklos jaunimui,
kreditai koledžams, visuomeninio darbo valandos, savanoriško darbo valandos).
Pratęsti šį nutarimą, nes jis nėra galutinai įgyvendintas:
Įpareigoja JAV LB KV išleisti patarimų knygutę, paruoštą, remiantis JAV LB įstatais ir
taisyklėmis, skirtą išrinktiems LB veikėjams geriau atlikti savo pareigas.
Pratęsti šį nutarimą su pataisymu:

Įpareigoja JAV LB KV sudaryti darbo grupę viešųjų ryšių reikalams LB įvaizdžiui
formuoti. Ši grupė reaguotų į neteisingus pasisakymus lietuviškoje arba amerikiečių
žiniasklaidoje. Jei reikėtų, skirti lėšų tam tikslui (samdyti profesionalą).
Nauji nutarimai
Įpareigoja KV suruošti antrą apylinkių pirmininkų suvažiavimą Detroite ir tuo pačiu
paminėti konferencijos „Tikėkime savo ateitimi“, vykusios Dainavoje 2002 metais,
dešimtmetį.
Įpareigoja XIX Tarybos prezidiumą pravesti rinkimus į PLB Seimą:
Sudaryti išankstinį kandidatų sąrašą iš XIX Tarybos narių;
Praplėsti kandidatų į PLB Seimą sąrašą, paskelbiant jį plačiajai lietuvių visuomenei
žiniasklaidoje;
Kandidatų sąrašą pateikti JAV LB XIX Tarybos balsavimui;
30 kandidatų, gavę daugiausiai balsų, tampa PLB Seimo nariais kartu su JAV LB KV ir LJS
pirmininkais. Išrinktam atstovui negalint dalyvauti, dalyvauja kitas daugiausiai balsų
surinkęs kandidatas;
Visi rezultatai paskelbiami žiniasklaidoje ir pranešami PLB valdybai iki 2012 m. gegužės
1 d.

Religiniais reikalais
Įpareigoja JAV LB KV vykdyti papildytus antros sesijos nutarimus, nes jie dar nėra
galutinai įgyvendinti:
Įpareigoja JAV LB KV raginti apylinkes, kuriose vyksta lietuviškos šv. Mišios, bent kartą
per metus suruošti Jaunimo Šv. Mišias.
Įpareigoja JAV LB KV skelbti apie Religinių reikalų tarybos veiklą ir ateities planus
lietuviškoje ir angliškoje (Bridges) spaudoje.
Nauji nutarimai
Įpaeigoja JAV LB KV tose lituanistinėse mokyklose, kuriose nėra galimybių įvesti tikybos
pamokų, siūlyti į programą įtraukti religines šventes ir su jomis plačiau supažindinti
jaunimą (pvz. Kūčios, Kalėdos, Trys Karaliai), taip pat supažindinti su pal. ark. Jurgiu
Matulaičiu ir Šv. Kazimiero gyvenimu ir veikla.
Įpareigoja jAV LB KV siūlyti lituanistinėse mokyklose supažindinti jaunimą su lietuvišku
religiniu menu (pvz. koplytėlėmis, rūpintojėliu, Aušros vartų ir Šiluvos Marijos
paveikslais ir t. t.) bei su lietuviškomis religinėmis tradicijomis (pvz. atlaidai, verbos).

Socialiniais reikalais
Įpareigoja JAV LB KV vykdyti papildytus antros sesijos nutarimus, nes jie dar nėra
galutinai įgyvendinti:
Įpareigoja JAV LB Socialinių reikalų tarybą paskelbti paguodos tel. 1866-438-7400.
Įpareigoja JAV LB KV per Socialinių reikalų tarybą siūlyti apylinkėms paskaitininkus,
kurie apylinkėse skaitytų paskaitas socialiniais ir psichologiniais klausimais.
Nauji nutarimai
Įpareigoja JAV LB KV pasiūlyti apylinkėse surasti žmogų, kuris galėtų dirbti socialinį
darba, skiriant didesnį dėmesį vyresnio amžiaus žmonėms, prašantiems pagalbos.
Įpareigoja JAV LB KV tęsti Bendruomenės nuosavybės Clivlendo sodybos klausimo
išsprendimą.
Įpareigoja JAV LB KV raginti naujai atvykusius tautiečius įsigyti nors minimalų gyvybės ir
sveikatos draudimą.

Sporto reikalais
Įpareigoja JAV LB KV paskirti vicepirmininką sporto reikalams.
Įpareigoja JAV LB KV vicepirmininką sporto reikalams skatinti apylinkių valdybas
organizuoti reguliarius (pvz. kas ketvirtį, kas mėnesį, pan.) įvairių, dažniau netradicinių
sporto šakų renginius (pvz., dviračių varžybas, žvejybos išvykas, paplūdimio dienas su
sporto elementais, iškylas ir t. t.)
Įpareigoja JAV LB KV vicepirmininką sporto reikalams skatinti JAV LB apylinkes
organizuoti vakarus sportine tematika.
Įpareigoja JAV LB KV skatinti vyresnio amžiaus sportui neabejingus bendruomenės
narius organizuoti ir dalyvauti skirtingų sporto šakų (pvz. kėglių, šachmatų, golfo)
turnyruose arba draugiškose varžybose.

Švietimo reikalais
Įpareigoja JAV LB KV Svietimo tarybą toliau vykdyti šiuos JAV LB antros sesijos
nutarimus, nes jie dar nėra galutinai įgyvendinti:
Paruošti gaires lituanistinėms mokykloms, siekiant supažindinti vyresniąsias klases su
JAV LB struktūra, tikslais ir veikla.

Kreiptis į Lietuvos valdžią prašant rengti lituanistinėms mokykloms mokymo programas
ir vadovėlius kaip antrą kalbą besimokantiems mokiniams.
Nauji nutarimai:
Įpareigoja JAV LB Švietimo tarybą pradėti rinkti filmuotas pavyzdines pamokas, kurias
mokytojai galėtų stebėti internetu Švietimo tarybos svetainėje.
Įpareigoja JAV LB Švietimo tarybą kviesti lituanistines mokyklas prisijungti prie ,,Baltijos
kelio” per tautines šventes.

Visuomeniniais reikalais
Pratęsti nutarimus, priimtus JAV LB XIX tarybos antroje sesijoje, su papildymais ir
paaiškinimais:
Įpareigoja JAV KV Visuomeninių reikalų tarybą tęsti susipažinimą su Kaliningrado srities
problematika ir pristatyti savo išvadas JAV LB XX Tarybai. Šis nutarimas nėra visai
įvykdytas. Kaliningrado istoriniam, teisiniam ir geopolitiam klausimui išaiškinti reikia
paskirti/pakviesti istorijos ar geopolitikos specialistą, kuris paruoštų šiam klausimui
išvadas ir patarimus tolimesnei JAV LB nuostatai.
Kreiptis į JAV senatorius, kongreso narius ir prezidentą, kad neužmirštų JAV
įsipareigojimų Baltijos šalims dabartinėje pasaulio politinėje atmosferoje, ir toliau
raginti JAV senatorius ir kongreso narius stoti į „Baltic Caucus“. JAV LB Visuomeninių
reikalų taryba dėjo pastangas šiam nutarimui įgyvendinti, ragindama JAV senatorius ir
Kongreso narius stoti į ,,Baltic Caucus“, tačiau šis nutarimas yra svarbus ir turi būti
tęsiamas kitais metais.
Siekiant užtikrinti Lietuvos valstybės saugumą, įpareigoja JAV LB KV remti Lietuvos
siekius įgyvendinti NATO nuolatinę infrastruktūros integraciją Lietuvoje ir skatinti JAV
valdžią remti NATO oro erdvės apsaugos misijos nuolatinį stovį Lietuvoje. Šis nutarimas
turėtų būti tęsiamas toliau su didesniu dėmesiu, nes dabartinis NATO erdvės pajėgų
įsipareigojimas Baltijų valstybėse baigsis 2014 metais.
Įpareigoja JAV LB KV pritarti Lietuvos siekiams užtikrinti Lietuvos energetikos
nepriklausomumą. Energetikos nepriklausomumas Lietuvai yra labai svarbus.
Planuojamos branduolinės jėgainės Baltarusijoje ir Kaliningrade sumenkins Lietuvos
energetikos nepriklausomumą ir gali sukelti ekologinius pavojus. Nutarimas turi būti
tęsiamas toliau
Įpareigoja JAV LB KV su Lietuvos Vyriausybės parama skatinti Lietuvos įvaizdžio kūrimą
Jungtinių Valstijų visuomenėje. JAV LB skatinant, Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerija paskyrė Kultūros atašė prie LR ambasados JAV, kultūros atašė darbą pradės

2012 m. Tikimasi daugiau pastangų iš Lietuvos dėl Lietuvos įvaizdžio kūrimo JAV,
bendraujant su JAV LB.
Lietuvos pilietybės išsaugojimas:
a) Įpareigoja JAV LB KV raginti LR Seimą sukurti ir priimti Pilietybės įstatymo pataisas,
kurios neatimtų iš Lietuvos piliečio jo prigimtinės teisės į pilietybę prieš jo valią ir
nustatytų, kad Lietuvos Respublikos pilietybės būtų galima atsisakyti, tik apie tai
pareiškus Lietuvos valstybei raštu savo valia, ir kad Lietuva pripažintų tik Lietuvos
Respublikos pilietybę, turint kitos valstybės pilietybę.
b) Užtikrinti užsienio lietuvių pilietybės išsaugojimą reikia ne referendumo, keičiant
Konstitucijos 12 straipsnį, bet tobulinant Seime Pilietybės įstatymą arba Seime keisti
kitą Konstitucijos skirsnį be referendumo.
c) JAV LB pritaria „Judėjimui Lietuvos pilietybei išsaugoti“, kuris vyksta užsienyje ir
Lietuvoje,
Paragrafai b ir c yra nauji nutarimo priedai.
Nauji nutarimai:
Įpareigoja JAV LB KV kreiptis į LR Seimą, kad būtų leidžiama užsienyje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams balsuoti Seimo ir kituose rinkimuose internetiniu būdu.
Įpareigoja JAV LB KV dėti pastangas, kad JAV Kongresas paskelbtų kasmetinę „Juodo
kaspino dieną“ rugpjūčio 23 d. (Black Ribbon Day, August 23 d.) paminėti nacių ir
komunistų sutartį (Ribbentropo ir Molotovo sutartis) dėl Rytų Europos pasidalinimo
įtakos sferomis, dėl kurios nukentėjo milijonai nekaltų Rytų Europos gyventojų.
Įpareigoja JAV LB KV:
a) Raginti Lietuvos valdžią, kad būtų skiriamas atitinkamas metinio biudžeto nuošimtis
gynybos biudžetui, kuris atitiktų NATO reikalavimus, ir kad būtų skiriama pakankamai
lėšų krašto gynybai.
b) Kreiptis į JAV valdžią, kad būtų skiriama pakankamai biudžeto lėšų NATO
efektyvumui išlaikyti, kas leistų JAV išlikti vienu iš NATO pagrindinių ramsčių.

