JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVIII TARYBOS PREZIDIUMAS
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.
NATIONAL BOARD OF DIRECTORS
____________________________________________________________________
3020 E. Adirondack Court, Westlake Village, CA 91362
Tel./Fax: 805 - 497 - 0105
Pirmininkė – Chairperson
Danguolė Navickienė
3020 E. Adirondack Ct.
Westlake Village, CA 91362
Tel/Fax: 805-497-0105
navickas@roadrunner.com
Sekretorius – Secretary
Jurgis Joga
27084 Alabastro Dr.
Valencia, CA 91354
Tel: 661-510-0779
Fax: 661-775-4873
fjoga@aol.com
Violeta Gedgaudienė
23923 Wildwood Canyon
Newhall, CA 91321
Tel: 661-259-0258
Fax: 661-259-2195
vijag@earthlink.net
Dr. Rimtautas Marcinkevičius
P.O. Box 1942
Rancho Mirage, CA 92270
Tel: 760-408-6700
Fax: 760-202-4310
rimtasmarcinkus@msn.com

2008 m. gruodžio 8 d.
JAV LB XVIII Tarybos nariams
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Gerbiamieji:
JAV LB Tarybos Prezidiumo vardu siunčiu Jums nuoširdžiausius sveikinimus.
Atsiprašome, kad taip ilgai užtruko pristatyti Jums praėjusios sesijos
rezoliucijas. Buvome paskendę keliuose daug laiko reikalaujančiose darbuose.
Šiuo laišku pristatau Jums JAV LB XVIII Tarybos III-osios sesijos priimtus
nutarimus. Linkiu Tarybai ir Krašto Valdybai sėkmės juos įgyvendinant.
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Angelė Nelsienė
1415 Vista del Mar
Fullerton, CA 92831
Tel: 714-526-3648
Fax: 714-680-3269
nelsas@roadrunner.com

1

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės

NUTARIMAI
Priimti

XVIII Tarybos III-oje Sesijoje
Įvykusioje
2008 m. rugsėjo mėn. 26-28 d.
Sheraton Braintree
Braintree, Massachusetts

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) XVIII Taryba:
•
•
•
•

•
•
•
•

Finansiniais Reikalais
Prieš pervedant Valdovų Rūmams suaukotus pinigus, JAV LB Krašto Valdyba įpareigojama patvirtinti
Valdovų Rūmų Komiteto pasiūlymus bei pinigų gavėjo įsipareigojimus.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą išsiuntinėti aukotojams pakvitavimus už atsiųstas pinigines aukas
JAV LB Krašto Valdybai pagal IRS nuostatus.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą pasiųsti Dainų Šventės 10,000 dolerių skirto pelno dalį Lietuvių
Fondui iki lapkričio 30d., 2008.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą iš Šokių Šventės pelno perduoti 50,000 dolerių Lithuanian Folk
Dance Festival Inc., kurie reikalingi ateinančios Šokių Šventės organizavimui ir rėmimui, likęs pelnas
palieka JAV LB Krašto Valdybai. Ragina JAV LB Krašto Valdybą paremti šokių grupes vykstančias į
2009 m. Šokių Šventę Vilniuje,

Jaunimo Reikalais
Ragina JAV LB Krašto Valdybą pasinaudoti naujosiomis technologijomis siekiant transliuoti
lietuviškam jaunimui skirtą informaciją, pritraukti jaunimą į lietuvišką veiklą bei bendrą darbą už
Lietuvą.
Siekiant užtikrinti informacijos sklaidą bei betarpišką bendradarbiavimą su JAV Jaunimo Sąjunga,
ragina JAV Krašto Valdybą užmegzti ryšius skatinant JAV Jaunimo Sąjungos atstovus įsijungti į JAV
LB veiklą.
Rekomenduoja JAV LB Rinkiminei Komisijai aktyviai raginti jaunesnes kartas kandidatuoti JAV LB
Tarybos rinkimuose.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą remti JAV gyvenančio lietuviško jaunimo stažuočių bei savanoriško
socialinio darbo Lietuvoje projektą, kuris būtų pristatytas per Mokslo ir Kūrybos simpoziumą.
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Kultūros Reikalais
Ragina JAV LB Krašto Valdybą paskelbti 2009 metus Lietuvos 1000-mečio metais.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą, per Kultūros Tarybą, skatinti apylinkes ruošti įvairius renginius
paminėti Lietuvos 1000-mečio jubiliejų.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą, per Kultūros Tarybą, ištirti galimybes paminėti Žaligirio mūšio 600
metų sukaktį išleidžiant memorialinį medalį ir plakatą kurie būtų platinami per JAV LB apylinkes.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą, per Kultūros Tarybą, surinkti informaciją apie vaidybinius filmus,
kuriuos JAV LB apylinkės galėtų gauti filmų vakaronėms.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą, per Kutūros Tarybą, suteikti finansinę paramą mažesnėms apylinkėms
rengiant kultūrinius renginius.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą, per Kultūros Tarybą, pasirūpinti archyvų išsaugojimu.
Organizaciniais Reikalais
Pritaria slaptam balsavimui internetu Tarybos rinkimuose.
Pritaria šiam metodui išrinkti atstovus į PLB Seimą:
1. Kreipiantis į JAV LB Tarybos narius prašant jų sutikimo kandidatuoti į PLB Seimą.
2. Kreipiantis į JAV LB Krašto Valdybos narius prašant jū sutikimo kandidatuoti į PLB Siemą.
3. Kreipiantis į JAV LB apylinkių pirmininkus prašant jų sutikimo kandidatuoti į PLB Seimą.
4. Per žiniasklaidą kreiptis į JAV gyvenančius tautiečius kviečiant juos kandidatuoti į PLB Seimą.
Parengiama žinių anketa apie kandidatą, reikalaujant 10 parašų rekomenduojančių kandidatą.
5. Pasibaigus kandidatų pateikimo laikui, JAV LB Tarybos prezidiumas sudaro sąrašą sutikusių
kandidatuoti į PLB seimą (alfabetine tvarka). Balsuojama paštu.
6. Suskaičius balsus, skelbiamos išrinktųjų kandidatų pavardės spaudoje. Laiškais painformuojami visi
buvę kandidatai.
Patvirtina JAV LB Krašto valdybos sutartį su Piliečių Santalkos fondu. Apylinkės nebus prašomos ar
įpareigojamos šiam tikslui rinkti pinigų. JAV LB Krašto Valdybos ir apylinkių iždai nebus naudojami
padengti administracines išlaidas. Sutartis bus vėl įvertinta per sekančią Tarybos sesiją.
Patvirtina, kad į XVIV Tarybą bus renkami 60 narių.
Religiniais Reikalais
Ragina visuomenę ugdyti krikščioniškas vertybes šeimyniniame gyvenime, o lituanistinėse mokyklose
bendrą maldą.
Ragina lietuvišką visuomenę aktyviai remti savo parapijas finansais ir prisidėti savo darbu ir visos
šeimos dalyvavimu tose lietuviškose parapijose, tuo bandant išlaikyti parapijų gyvastingumą, išvengti jų
bažnyčių uždarymo ir užtikrinti archyvų išlaikymą.
Ragina LB apylinkes remti lietuvių protestantų 2009 metais ruošiamus Jono Kalvino (Calvin) 500 metų
gimimo jubiliejaus renginius.
Socialiniais Reikalais
Ragina JAV LB Krašto Valdybą organizuoti vyresnio amžiaus žmonėms bendravimo programas
vietovėse, kur tokių renginių nėra.
Ragina JAV LB Krašto Valdybos socialinių reikalų tarybą tęsti pradėtą psichologinę programą/pagalbą
telefoniniu būdu, kuri praeityje yra padėjusi daugeliui žmonių. (paguodos telefonas 1-866-438-7400 –
veikia ketvirtadieniais 6-9).
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Įstatų Reikalais
Įpareigoja Prezidiumą 30 dienų laikotarpyje pateikti patikslintą Tarybos komisijų sąstatą, kuriame būtų
išvardinta Komisijų sudėtis ir pareigos. Įstatų komisija neįtraukta į sąrašą ir jos nariai išvardinti kitose
komisijose.
Įpareigoja Įstatų komisiją sekančiai sesijai patikslinti JAV LB apylinkių įstatus ir taisykles, JAV LB
atstovų reglamentą LR Seimo ir PLB komisijoje ir peržiūrėjus Bostono sesijoje Tarybos patvirtintus
nutarimus parengti atitinkamus įstatus jei jie yra liečiami.
Sporto Reikalais
Ragina Krašto Valdybą prašyti visų JAV LB apylinkių pirmininkus paskirti asmenį, kuris būtų
atsakingas už sporto reikalus savo apylinkėse.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybos vice pirmininką sporto reikalams skatinti apylinkių valdybas
organizuoti įvairių sporto šakų varžybas vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams jų telkiniuose.
Paminėti Lietuvos tūkstantmečio garbei 2009 m. Vilniuje organizuojamas sekančias Pasaulio Lietuvių
Sporto Žaidynes, įpareigoja JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininką sporto reikalams kartu su
ŠALFASS skatinti Amerikos lietuvius sportininkus dalyvauti šiose Žaidynėse ir organizuoti jų
registravimą bendradarbiaujant su PLSŽ organizaciniu komitetu.
Švietimo Reikalais
Skatina mokytojus lituanistinėse mokyklose vaikus išmokinti Lietuvos Himną ir “Lietuvą Brangį”.
Ragina JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdybas palaikyti santykius su lituanistinėmis
mokyklomis ir dalyvauti jų renginiuose.
Sveikina lituanistinėse mokyklose lietuviškos savimonės ugdymą ir ragina toliau tą tęsti ir stiprinti.
Visuomeniniais Reikalais
Siūlo Tarybos Prezidiumui sudaryti darbo grupę iš Tarybos narių ir pilietybės srities specialistų, kurie
atkreiptų dėmesi į Tarybos suvažiavime iškilusias dvigubos pilietybės klausimų nuomones ir pasiūlytų
Tarybai vieningą JAV LB poziciją.
Įpareigoja Krašto Valdybą ir toliau stiprinti visuomeninius ryšius su JAV kongresu ir valdžios atstovais.
Įpareigoja Krašto Valdybą garsinti Lietuvos vardą.
Įpareigoja Krašto Valdybą, ryšium su Rusijos invazija į Gruziją, kreiptis į Tarptautinį olimpinių žaidimų
komitetą ir reikalauti, kad 2014 metais Žiemos olimpiniai žaidimai būtų perkelti iš Sochi, Rusijos, į
neagresyvų kraštą.
Įpareigoja Krašto Valdybą kreiptis į U.S. Postal Service su pageidavimu pažymėti Dariaus ir Girėno
skrydžio per Atlantą iš New Yorko į Lietuvą su pirmąja JAV pašto siunta, minint 80 metų sukaktuves,
išleidžiant atmintinį pašto ženklą.
Įpareigoja Krašto Valdybą kreiptis į U.S. Postal Service, kad minint Lietuvos tūkstantmetį, būtų išleistas
atmintinis pašto ženklas.
Ragina LR Seimą atlikti reikalingas pilietybės įstatymo pataisas, kad užsienyje gyvenantys lietuviai
galėtų išsaugoti, atgauti arba gauti Lietuvos pilietybę, kartu išsaugojant turimą kitos šalies pilietybę.
Pasisako už šauktinių kariuomenę Lietuvoje su stipriu patriotiniu ugdymu ir už pakėlimą karinio
finansavimo iki 2% Bendro Vidaus Produkto, kaip buvo įsipareigota stojant į NATO.
Ragina LR Seimą skubiai įvykdyti liustracijos procesą ir pašalinti valdžios struktūrose vadovaujančiose
pozicijose dirbančius asmenis kurie bendradarbiavo su KGB .
Kreipiasi į LR Prezidentą su prašymu nedelsiant išaiškinti įtartinas pulk. Vytauto Pociūno mirties
aplinkybes.

3

•
•

•

Ragina Lietuvos Respublikos Mokslo Tarybą atšaukti mokslinio laipsnio suteikimą LR konstitucinio
teismo narei Tomai (Tamarai) Birmontienei už 1991 metais parašytą disertaciją garbinančią Sovietų
Sajungos represinių struktūrų veiksmus prieš lietuvių tautą.
Įpareigoja Krašto Valdybą invazijos į Gruziją klausimu kreiptis į JAV vyriausybę ir reikalauti, kad
a. Rusija iš Gruzijos teritorijos nedelsiant išvestų savo kariuomenę, išvežtų karinę įrangą ir atšauktų
slaptų tarnybų kadrus,
b. nebūtų leista Rusijai dalyvauti G8 ekonominėje sandaroje iki iš Gruzijos teritorijos nebus išvesta jos
kariuomenė, išvežta karinė įranga ir atšaukti slaptų tarnybų kadrai.
c. būtų atsisakyta svarstyti galimą Rusijos narystę pasaulinėje prekybos organizacijoje (World Trade
Organization) iki iš Gruzijos teritorijos nebus išvesta jos kariuomenė, išvežta karinė įranga ir
atšaukti slaptų tarnybų kadrai ir Gruzijai sumokėta reparacija už invazijos padarytus nuostolius.
Dėl LR Seimo ir JAV LB komisijos ir LR Seimo ir PLB komisijos:
a. Pripažįsta, kad 2007 m. balandžio 19 d., įsigaliojus Seimo nutarimui Nr. X-1103, baigėsi LR
Seimo ir JAV LB komisijos įgaliojimai.
b. Sutinka skirti į LR Seimo sudarytą LR Seimo ir PLB komisiją penkis iš savo tarpo JAV LB
Tarybos išrinktus atstovus atsižvelgiant į šios komisijos nuostatus ir komisijos darbo
organizavimo reglamentą.
Lietuvių Fondo Reikalais

•

Pritaria sekantiems Lietuvių Fondo įstatų pakeitimam:

III. Annual Members’ Meeting
17
Members (shall) may attend (the) Annual and/or Special Meetings either personally or by proxy; provision
may also be made for voting for the Board of Directors and Audit Committee by mail or electronically.
No member, however, may have a total of his own and proxy votes in excess of five percent (5%) of all the
membership votes based upon data at the close of the last fiscal year.
VI. Officers
28
To undertake the administrative responsibilities of the Foundation, the President shall present to the Board for
its approval no less than four (4) Officers. The Officers shall have a term of office of one (1) year. Transfer of
offices shall take place (at the first Board meeting of the fiscal year) upon approval by the Board.
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