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104.13

Dalyvavimas Tarybos sesijose:
a.

Rinkiminėse apygardose išrinkti Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti
visuose Tarybos sesijos posėdžiuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo Tarybos prezidiumui raštu bent trisdešimt (30) dienų prieš ar po
sesijos nepateisinęs, narys laikomas iš Tarybos pasitraukusiu.

b.

JAV LB apygardos pirmininkas, negalėdamas Tarybos sesijoje dalyvauti
ir apie tai Tarybos prezidiumui bent dvidešimt (20) dienų prieš sesiją
pranešęs, gali įgalioti apygardos valdybos narį arba kitą tai apygardai priklausančios apylinkės valdybos asmenį jam sesijoje atstovauti.

210.27 Apylinkių valdybos nariai už savo darbą negauna jokio atlyginimo, išskyrus
susidariusių išlaidų padengimą.
211.18 Apygardų ir apylinkių valdybos, pagal Krašto valdybos paruoštas formas,
kasmet paruošia metines ataskaitas, kuriose:
a.

nurodomos apylinkės iždo pajamos ir išlaidos. Šios ataskaitos, kartu su
praėjusių metų gruodžio mėn. 31 d. banko sąskaitų kopijomis, pagal
Krašto valdybos nurodymą, siunčiamos Krašto valdybai ne vėliau, kaip
kovo mėn. 31 d.

b.

Metinių finansinių ataskaitų laiku neatsiuntusias apylinkes Krašto valdyba raštu įspėja. Apylinkės, kurios po Krašto valdybos nustatyto laiko į
įspėjimą neatsako ir savo ataskaitų neatsiunčia, nustoja teisės naudotis
JAV LB turimu IRS nuo mokesčių atleidimo numeriu iki tol, kol tokios
ataskaitos Krašto valdybai bus pateiktos.

211.19 Apylinkių valdybos kasmet surenka tautinio solidarumo įnašus iš apylinkėje
gyvenančių narių. Tautinio solidarumo inašo dydis yra dvidešimt dolerių ($20)
asmeniui virš 18 metų amžiaus.
211.21 Apylinkės renka aukas Vasario 16-osios ir Kovo 11-tosios dienos proga Krašto
Valdybai. Visos Krašto valdybai skirtos aukos siunčiamos Krašto valdybos vice

primininkui finansų reikalams. Aukos švietimo reikalams renkamos rugsėjo mėnesį. Jos
perduodamos Švietimo Tarybai.
211.27 JAV LB, kaip JAV įstatymams pavaldi ir nepelno siekianti organizacija, pagal
tos valstijos, kurioje ji veikia įstatymus, turi būti registruota Valstijos Sekretoriaus
(Secretary of State) įstaigoje. Pagal kiekvienos valstijos reikalavimus, JAV LB privalo
atskirai registruotis tos valstijos, kurioje LB veikia, Valstijos Prokuroro (Attorney
General) labdaros tvarkymo skyriuje.
Korektūros klaidų ištaisymas: Įstatų psl. 15 išbraukti nereikalingus 112.2 ir 112.3 straipsnius;
psl. 43 straipsnio numerį 204.10 pataisyti į 207.10

