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JAV LB XVIII Tarybos nariams
LAV LB Krašto Valdybos pirmininkui Vytui Maciūnui
Gerbiamieji:
JAV LB Tarybos Prezidiumo vardu siunčiu Jums nuoširdžiausius sveikinmus iš
saulėtos Los Angelės. Tikiuos, kad visi laimingai grįžo į savo namus ir kad Jums
šita pirma XVIII Tarybos sesija buvo prasminga ir darbinga. Man buvo smagu
susipažinti su naujais veidais, dalyvaujant savo pirmoje Tarybos sesijoje ir
laukiu su Jumis bendradarbiauti ateinčiose sesijose.
Šiuo laišku pristatau Jum JAV LB XVIII Tarybos I-os sesijos priimtus nutarimus.
Siunčiu elektroniniu paštu. Tikiuos, kad Jum yra priimtinas būdas.
Linkiu Tarybai ir naujai Krašto Valdybai sekmės įgyvendant nutarimus.
Primenu komisijoms tęsti Jūsų darbus per visus metus.
Su pagarba,
Jurgis Joga

Angelė Nelsienė
1415 Vista del Mar
Fullerton, CA 92831
Tel: 714-526-3648
Fax: 714-680-3269
nelsas@adelphia.net

1

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės

NUTARIMAI
Priimti

XVIII Tarybos I-oje Sesijoje
Įvykusioje
2006 m. rugsėjo mėn. 30-31 d., spalio mėn. 1 d.
Embassy Suites
Philadelphia, Pennsylvania

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) XVIII Taryba:
Ekonominiais Reikalais
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą, LB tinklapyje paskelbti sąrašą federalinių programų, kurios skiria
lėšas JAV mažumų “ne pelno” siekiančiai veiklai. Ragina Krašto Valdybą skatinti LB apylinkes
sužinoti apie savo valstijos ar miesto programas JAV mažumų ne pelno siekiančiai veiklai, ir šiomis
programomis naudotis.
• Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą, LB tinklapyje patalpinti federalinę informaciją, kaip pradėti JAV
steigti privatų verslą, nurodant Small Business Administration duodamas paskolas, nemokamai
atsiunčiamą informaciją, apmokymo seminarus ir federalinius įstatymus.
• Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą kviesti lietuvius verslininkus ir profesionalus teikti informaciją apie
savo verslą, kurią LB savo tinklapyje paskelbtų atskirai pagal verslo sritį ir pagal valstiją, prašant
paskelbtus verslininkus finansiškai remti LB.
• Skatina JAV LB Krašto Valdybą raginti apylinkes pasinaudoti ekonomine pagalba skiriama “broliškų
miestų” (sister cities) programomis, kurios įgalintų finansuoti kulturinių ir švietimo mainų programas
tarp Amerikos ir Lietuvos miestų.
•

•
•

•
•
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Finansiniais Reikalais
Kreipiasi į JAV LB Krašto Valdybą, kad vasario 16tos proga krašto valdybai persiųstos aukos ir
solidarumo įnašai būtų paskelbti LB tinklapyje ir būtų atspausdinti Krašto Valdybos aplinkraščiuose,
kurie yra siunčiami apylinkių ir apygardų valdyboms.
Prašo JAV LB Krašto Valdyba paskatinti apylinkes savo interneto tinklapiuose patalpinti solidarumo
įnašo ir visų aukų duomenis ir raginti savo apylinkės narius susimokėti solidarumo įnašą.
Jaunimo Reikalais
Ragina JAV LB Krašto Valdybą reikalauti kiekvienos apylinkės turėti savo jaunimo atstovą, net jei toje
apylinkėje nėra Jaunimo Sąjungos skyriaus.
Siūlo JAV LB Krašto Valdybai, kad jų švietimo ir mokslo reikalų vice-pirminikai sudarytų sąlygas
akademiniam jaunimui dalyvauti trumpalaikėse darbo/studijų stažuočių mainų programose.
Pageidauja, kad JAV LB Krašto Valdyba intensyviau skleistų informaciją apygardose ir apylinkėse apie
Lietuvių Jaunimo Sąjungos veiklą ir renginius.
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Skatina JAV LB Krašto Valdybą, bendradarbiaujant su JAV LJS, informuoti apygardas, apylinkes ir LJS
narius apie ateinantį 2009 m. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kongresą Pietų Amerikoje ir padėti
paruošti delegatus.
Skatina JAV LB Krašto Valdybą toliau koordinuoti ir rengti JAV LB apygardų ir apylinkių valdybų
pirmininkų ir narių, ypač jaunimo, apmokymo konferenciją paruošianti juos JAV LB veiklai.
Skatina JAV LB Krašto Valdybą per Švietimo tarybą, bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis,
surasti galimybių JAV lituanistinių mokyklų vaikams stovyklauti Lietuvoje.
RESOLUTION

On this first day of October 2006, the Board of Directors of the Lithuanian American Community, Inc. an
Illinois not for profit corporation (LAC), with regard to the property located at 1370 East Venice Avenue, Suite
104, Venice, Florida 34285 (hereon referred to as the “Property”), resolved as follows:
RESOLVED that the property is to be transferred into the Regina F. Narusis irrevocable trust dated
September 22, 2006;
FURTHER RESOLVED that LAC authorized Vaiva Vebra Gust to execute all necessary documents for
the transfer of the above Property, and;
FURTHER RESOLVED that LAC will ratify the above decision at its annual meeting during the week
of September 25, 2006
FURTHER RESOLVED the expenses in connection with said trust and property shall be paid from the
Royal Palace committee account.
This resolution was adopted by the Board of Directors of the Lithuanian American Community, Inc. on October
1, 2006.
__________________________________________
Secretary of the Lithuanian American Community, Inc.
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Kultūros Reikalais
Siūlo JAV LB Krašto Valdybai paskirti atstovą dirbti su LR Kultūros ministerijos komisija išsaugoti
Amerikos lietuvių pastatytus pastatus Amerikos teritorijoje.
Prašo JAV LB Krašto Valdybą kuo greičiau surasti Šokių šventės organizacinio komiteto pirmininką/ę.
Prašo JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą sudaryti JAV gyvenančių menininkų/atlikėjų sąrašą,
jį išsiuntinėti apylinkėms ir patalpinti Krašto Valdybos tinklapyje.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą tęsti premijų įteikimo šventes.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą suruošti teatro festivalį.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą kviesti atlikėjus iš Lietuvos ir organizuoti jų
gastroles po JAV.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą skatinti apylinkes organizuoti poezijos ir
literatūros vakarus.
Prašo JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą sudaryti projektą paminėti Bernardo Brazdžionio
penkių metų mirties sukaktį.
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Siūlo JAV LB Krašto Valdybai, kad Kultūros taryba ištirtų galimybes iš Lietuvos gauti vaidybinius
filmus ir platinti apylinkėse.
Organizaciniais Reikalais
Remia balsavimą internetu ir įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą paruošti atitinkamą balsavimo projektą
Tarybos patvirtinimui.
Siūlo JAV LB Krašto Valdybai apylinkėse patikrinti balsavimo metodus ir paruošti projektą vienam
priimtinam būdui pravesti balsavimą.
Prašo JAV LB Krašto Valdybą skirti didesnį dėmesį apygardų pirmininkų darbui, skatinant juos
aktyviai tarpininkauti tarp Krašto Valdybos ir apylinkių.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą geriau susipažinti su apylinkių sudėtimi.
Ragina JAV LB Krašto Valdybą naudoti įvairius metodus skelbiant priimtas rezoliucijas, jų vykdymą
bei kitus svarbius skelbimus, naudojantis JAV LB svetaine lietuviškai ir angliškai.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą per Kultūros tarybą įvertinti apylinkių pajėgumą vystyti kultūrinę
veiklą ir ją atitinkamai remti.
Siekiant visų apylinkių tinkamesnio atstovavimo Taryboje, įgalioja organizacinių reikalų komisiją
paruošti įstatų pakeitimų projektą, padalinant vakarų apygardą į tris rinkiminius rajonus.
Įpareigoja XVIII Tarybos prezidiumą sudaryti įstatų komisiją kuri savo išvadas ir siūlymus pristatytų
organizacinių reikalų komisijai.
Pageidauja, kad XVIII Taryba įstatuose pakeistų East Saint Louis apylinkės pavadinimą į Greater East
St. Louis Metropolitan Area apylinkę.
Religiniais Reikalais
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą visose LB apylinkėse skelbti lietuvių tautai Šiluvos 400 metų
jubiliejaus, įvykstančio 2008 metais, svarbą.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą kreiptis į Lietuvos vyskupų konferenciją, prašant įpareigoti savo
delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai naudotis visomis teisėtomis priemonėmis ir ryžtingiau
ieškoti būdų siekiant išsaugoti nuo uždarymo lietuvių parapijas.
Socialiniais Reikalais
Siūlo JAV LB socialiniams padaliniams atkreipti dėmesį ir šelpti vargstančias Lietuvoje daugiavaikias
šeimas ir sunkiai besiverčiančius vyresnio amžiaus lietuvius Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą pasirūpinti, kad apylinkės turėtų atsakingą asmenį vykdyti socialinės
pagalbos reikalus savo vietovėse.
Sporto Reikalais
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą surinkti ir JAV LB tinklapyje patalpinti apylinkių duomenis apie
veikančius sporto klubus ir būsimas sporto rungtynes bei turnyrus.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą surinkti žinias apie iš Lietuvos atvykstančius sportininkus bei jų
dalyvavimą turnyruose Amerikoje ir paskelbti tinklapyje.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą skatinti apylinkių valdybas organizuoti sporto renginius vyresnio
amžiaus apylinkės gyventojams.
Švietimo Reikalais
Skatina JAV LB Krašto Valdybą raginti apylinkes kreiptis į savo miestų valdžios įstaigas ieškant
paramos vietinėms lituanistinėms mokykloms.
Siūlo JAV LB Krašto Valdybai, per LB Švietimo tarybą prašyti Lietuvių Fondą daugiau remti
lituanistines mokyklas.
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Siūlo JAV LB Krašto Valdybai, per Švietimo tarybą plėsti lietuvių kalbos kursus suaugusiems
lituanistinėse mokyklose.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą skatinti apylinkių valdybas aktyviai dalyvauti jų apylinkėse
veikiančių mokyklų veikloje.
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą, per Švietimo tarybą, tęsti mokytojų tobulinimosi kursus, mokytojų
konferencijas ir interneto svetainę.
Visuomeniniais Reikalais
Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą ir Visuomeninių reikalų tarybą toliau tęsti LB akciją, kad būtų
priimtas JAV kongrese ir senate emigracijos reformos įstatymo projekto variantas (McCain) įtraukiant
bevizį režimą Lietuvos piliečiams.
LR Seimo Archyvų įstatymas Nr. IX-2084 (priimtas 2004 m. kovo men. 30-tą dieną) įpareigoja Lietuvą
saugoti svetimos valstybės (SSRS), dabar jau nebe egzistuojančios, represinės struktūros paslaptis;
Archyvų įstatymų naujoji redakcija stabdo Lietuvos įstorijos tyrimų galimybes ir sudaro sąlygas įstorijos
perrašymui, įskaitant medžiagą apie užsienio lietuvius.
Liustracijos komisija sudaro sarašus asmenų, kurie nusikalto ne tik prieš lietuvių tautą, bet ir prieš
žmoniją, įgyvendino okupanto genocidinius tikslus, Lietuvos gyventojus kankino, skundė, luošino, žudė,
trėmė, varė iš namų, atskyrė geležine uždanga nuo laisvojo pasaulio;
o Prašo LR Seimo atšaukti 2005-tų m. sausio mėn. 1 d. pradėjusį veikti Archyvų įstatymą Nr. IX2084, sustiprinti ir viešinti Liustracijos komisijos darbą;
o Įpareigoja JAV LB atstovus LR Seimo ir JAV LB Komisijoje archyvų išslaptinimo ir
Liustracijos komisijos darbo viešinimo reikalus tirti 2006 m. rudens posėdžiuose.

•
•

•

•

Siūlo Lietuvos Respublikos Seimui nedelsiant išslaptinti ir paskelbti visų TSRS saugumo struktūrų
etatinių darbuotojų bei rezervistų vardus ir pavardes neprisipažinusių įstatymo skirtame laikotarpyje ir
pašalinti juos iš vadovaujamų valstybės struktūrų ir pareigų.
Ragina Lietuvos vyriausybę, vadovaujantis LR Seimo 2000-jų m. birželio 13-tos d. įstatymo ir Lietuvos
piliečių 1992-trų metų birželio men. 14-tos d. referendumu, aktyviai siekti Lietuvos valstybei ir jos
piliečiams Rusijos atlyginimo už sovietinės okupacijos padarytą žalą. Pageidauja, kad JAV LB Krašto
Valdyba tęstų pastangas vesti teisminę bylą JAV-se, kurios tikslas būtų siekti atlyginimo JAV-se
gyvenančioms lietuvių šeimoms, kurių nariai buvo išvežti į Sibirą, dirbo priverstinėse darbo stovyklose,
buvo įkalinti Rusijos kalėjimuose ar kitomis priemonėmis nukentėjo nuo sovietinės okupacijos.
JAV LB Taryba išreiškia savo pasipiktinimą dėl JAV Ambasados Lietuvoje etatų mažinimo kai tuo
tarpu Rusijos Federacija juos savo ambasadose didina. Įpareigoja JV LB Krašto Valdybą per
Visuomeninių reikalų tarybą pateikti protesto laišką valstybės departamento sekretorei Condoleezza
Rice.
JAV LB XVIII Taryba, susipažinusi su Lietuvos “Valstybės ilgalaikės strategijos lietuvių emigracijos ir
išeivijos atzvilgiu” projektu
o apgailestauja, kad tyrimas atliktas skubotai ir paviršutiniškai,
o pastebi jame gausius netikslumus apie užsienyje gyvenančių lietuvių tikrovę, kurie kelia abejonių
dėl jos išvadų bei siūlomos strategijos pagrįstumo,
o teigia, kad į Strategijos (atskirai nuo tyrimo) rengimą būtina įtraukti užsienyje pastoviai
gyvenančius lietuvius bei remtis jų ilgamete patirtimi,
o atkreipia dėmesį, kad Strategijoje pateikiamos susirūpinimą keliančios kryptys bei neteisingos
prielaidos, ypač bandymas įteisinti istorinės Lietuvos vietoje tariama “transnacionalinį
organizmą – globalią Lietuvą” ir tam nepritaria.
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JAV LB XVIII Taryba džiaugiasi, kad Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje “Ilgalaikio Pilietinio ir
Tautinio Ugdymo Programoje” atsižvelgta į integralios tautos viziją, numatyta tautinę sąvastį
ugdančiomis priemonėmis aprūpinti lietuvius Lietuvoje ir už jos ribų. Įpareigoja krašto valdybą kuo
artimiau bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis įgyvendinant šią ir kitas programas kurios bus
skiriamos Lietuvos ir užsienio lietuviams.
JAV LB XVIII Taryba susirūpinusi, jog užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai nepakankamai anksti ir
išsamiai informuojami apie savo teisę bei pareigą dalyvauti Lietuvos Respublikos rinkimuose ir kaip tai
gali atlikti;
Ragina Lietuvos Vyriausybę ir užsienyje esančias atstovybes laiku ir išsamiai informuoti užsienyje
gyvenančius Lietuvos piliečius apie jų teisę bei pareigą dalyvauti Lietuvos rinkimuose ir paraginti juos
balsuoti.
JAV LB XVIII Taryba, atsižvelgdama į patriotinio auklėjimo svarbą ateities kartų lietuviškam
sąmoningumui, siūlo Lietuvos Švietimo ministerijai sudaryti darbo grupę dėl patriotinio auklėjimo
Lietuvoje, užsienio lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėje.
JAV LB XVIII Taryba, pripažindama, kad Seimo priimtos mokeščių įstatymo pataisos panaikinusios
dvigubą užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimą palengvino daugeliui į užsienį išemigravusių lietuvių
sugrįzti į tėvynę, prašo Lietuvos Vyriausybę sudaryti palankesnes sąlygas norintiems į Lietuvą grįžti
nuolatiniam gyvenimui ir įsidarbinimui.
JAV LB XVIII Taryba pripažįsta, kad ne pelno siekiančios organizacijos - Amerikos lietuvių televizijos
Čikagoje ir Lietuvos visuomeninės televizijos LTV2 kultūrinio informacinio kanalo bendradarbiavimo
pagrindu susidaro palankios prielaidos nedelsiant pradėti palydovinės televizijos transliavimą užsienio
lietuviams Europos ir Šiaurės Amerikos kontinentuose. Ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir
Vyriausybę Čikagos Lietuvių Televizijos pateikto projekto pagrindu nedelsiant priimti reikiamus
sprendimus ir Lietuvos Televizijos programas pradėti rodyti pasaulyje. Siūlo vadovautis ne atskirų
partijų ir grupių interesais, bet valstybiniu požiūriu ir atsižvelgiant į lietuviškos visuomenės poreikius.
Ragina Lietuvos Vyriausybę nedelsiant įkurti antrame didžiausiame JAV mieste, Los Angeles,
California, nuolatinį konsulatą su etatiniu personalu kuris aptarnautų JAV vakaruose gyvenančius
lietuvius konsulinėmis paslaugomis ir plėtotų verslo, kultūros, mokslo ir kitokius ryšius su JAV vakarų
institucijomis ir įtakingais asmenimis.
JAV LB XVIII Taryba gavusi prašymus iš Kanados Bendruomenės ir PLB praplėsti Lietuvos
Respublikos Seimo ir JAV LB Komisijos sudėtį, pritaria priimti vieną Kanados Lietuvių Bendruomenės
išrinktą atstovą ir du PLB išrinktus atstovus, nepakeičiant esamų komisijos nuostatų bei komisijos narių
dalyvavimo salygų. Siūlo, kad PLB atstovai nebūtų renkami iš JAV bei Kanados ir pageidauja, kad
vienas iš tų atstovų būtų iš naujų emigrantų Europoje, o kitas iš rytų kraštų.
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