JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XXI TARYBOS
PIRMOJI SESIJA
2015 m. rugsėjo 25, 26, 27 dienomis
Cleveland, Ohio
Radisson Cleveland-Eastlake viešbutyje
PROTOKOLAS
Sesijoje dalyvavo 62 Tarybos nariai ( 89% ): Audrius Abrutis, Giedrė Babarskienė, Regina Balčaitienė,
Rimvydas Baltaduonis, Irena Blekys, Rūta Bručkutė-Robinson, Valdas Buožys, Edvardas Bubnys,
Ričardas Černiauskas, Gediminas Damašius, Rimantas Dirvonis, Rasa Dooling, Kęstutis Eidukonis,
Almantas Galvanauskas, Violeta Gedgaudienė, Tomas Girnius, Rima Girniuvienė, Algirdas Grybas, Algis
Gudėnas, Ernesta Ingelevičiūtė, Skirmantė Juodeikytė-Philippone, Birutė Kairienė, Daiva Kazlauskas,
Svajonė Kerelytė, Zita Kirvaitis-Siderienė, Ramunė Kligys, Laima Liutikienė, Zita Masčinskienė, Vaida
Meižys, Rasa Miliūtė, Rasa Mitrulevičienė, Tomas Mitrulevičius, Danguolė Navickienė, Nerija Orentienė,
Vytautas Pakalniškis, Monika Paulavičiūtė-Kungienė, Daina Petkevičienė, Diana Plačiatienė, Jonas
Platakis, Juozas Polikaitis, Jonas Prunskis, Živilė Ramašauskienė, Aušrelė Sakalaitė, Aida Sakalauskaitė,
Rasa Savičiūtė-Sprindys, Rigonda Savickas, Dalia Shilas, Agnė Siaurusevičiūtė, Laima Šileikyte-Hood,
Raimundas Šilkaitis, Virga Šimaitytė, Paulius Slavėnas, Austėja Sruoga, Giedrė Stankūnienė, Jonas
Stundžia, Janina Udrienė, Irena Veitienė, Danelė Vidutienė, Laura Vidžiūnaitė, Raminta Vilkienė, Birutė
Vilutienė, Nomeda Vučianienė.
Sesijoje nedalyvavo 8 Tarybos nariai (11%)
Su pasiteisinimu sesijoje nedalyvavo 7 Tarybos nariai: Sigita Barysienė, Narimantas Gruzdys, Angelė
Nelsienė, Diana Norkienė, Rasa Smith-Bručkus, Milda Šatienė, Raminta Urbonavičienė.
Be pasiteisinimo sesijoje nedalvavo 1 Tarybos narė: Neringa Pangonytė.
Sesijoje dalyvavo svečiai: LR UR Ministras Linas Linkevičius, LR Ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas, ambasadoriaus Ministrė-patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, LR Generalinis Konsulas
Chicagoje Marijus Gudynas, LR Garbės konsulai - Ingrida Bublienė ir dr. Jonas Prunskis - PLB pirm.
Dalia Henke, LF Valdybos pirm. Marius Kasniūnas, ŠALFASS-pirm. Laurynas Misevičius. LB Krašto
valdybos nariai: pirm. Sigita Šimkuvienė-Rosen, vicepirm. finansams Algimantas Gustaitis, vicepirm.
informacijai Loreta Timukienė. Kiti LB svečiai: Aušra Buožienė, Sigita Damašienė, Algimantas Gečys,
Teresė Gečienė, Mindaugas Gedgaudas, Irena Polikaitienė, Narimantas Udrys.
LB Tarybos prezidiumo nariai: Juozas Polikaitis pirmininkas, Janina Udrienė sekretorė, nariai: Arvydas
Barzdukas, Rima Girniuvienė, Arvydas Urbonavičius. (Dėl asmeninių priežasčių Arvydas Barzdukas ir
Arvydas Urbonavičius sesijoje nedalyvavo.)
Sesijos posėdžiams prezidiumas pristatė darbotvarkę pagal kurią rašomas protokolas.
Penktadienis, 2015 m. rugsėjo 25 d., 12 val. p.p.

Naujų XXI Tarybos narių orientacija – Janina Udrienė
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Prieš sesijos pradžią J. Udrienė pristatė naujiems Tarybos nariams trumpą istorinę Lietuvių
Bendruomenės apžvalgą. Toliau kalbėjo apie Tarybos paskirtį ir veiklos būdus, Tarybos narių
pareigas, Tarybos komisijų paskirtį ir veiklą bei Tarybos prezidiumo pareigas. Pristaė LB
organizacinę schemą, kurį parodo kaip sudaroma Taryba, kas ir kaip joje veikia, parodytas
atsiskaitymo ir informacijos pasidalinimo procesas. Gale pašnekesio išvardino asmeninę naudą
būnant Tarybos nariu. Šis pristatymas buvo lydimas pritaikytų skaidrių. PRIEDAS #1:
Orientacijos turinys; PRIEDAS #2: Vadovėlis “Ką veikia JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba?”
– vadovėlis buvo išdalintas vėliau.
Penktadienis, 2015 m. rugsėjo 25 d., 1:00 val. p.p.
Pirmas posėdis.
Pirmininkauja Juozas Polikaitis, sekretoriauja Janina Udrienė.
1. Atidarymas–JAV LB XX Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis.
J. Polikaitis pasveikino naujus Tarybos narius perimančius LB Tarybos estafetę.
2. JAV ir Lietuvos himnai.
3. Invokacija.
Violeta Gedgaudienė priminė Viešpaties žodžius, kad viskas veikia pagal Jo valią ir turi
reikšmę. Reikšminga ir tai, kad susirinkome šiandien kai mūsų antroje tėvynėje, JAV, lankosi
Popiežius Pranciškus, kuris, kaip šv. Pranciškus, kvietė visus gerbti visą kūriniją. Svarstant LB
ateitį mes irgi turime išklaussyti ir gerbti kitų nuomonę. Nepamirškime mūsų pirmtakų
pastangas išlaikyti lietuvybės paveldą. Gerbkime jų pastangas padėti Lietuvai išsilaisvinti ir
mums visiems paliktas gaires išlikti tikrais lietuviais. Prašė Aukščiausiąjį laiminti mūsų darbus
ir Lietuvių Bendruomenės ateitį.
4. Mirusiųjų pagerbimas – Rima Girniuvienė
R. Girniuvienė perskaitė ilgą sarašą Lietuvių Bendruomenės narių, kurie pereitais metais buvo
pašaukti į Viešpaties karalystę. Kvietė visus tylos minute pagerbti jų atminimą.
5. Sesijos Rengimo komiteto sveikinimo žodis.
Sesijos Rengimo komiteto pirmininkas Algis Gudėnas sveikino susirinkusius. Teigė, kad
Clevelando bendruomenei yra didelė garbė mus visus priimti jų mieste.
6. Garbės svečių pristatymas ir sveikinimai.
J. Polikaitis pristatė garbės svečius.
Sveikinimo žodžius tarė:
• Naujas LR Ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas išreiškė savo padėką pakviestam
dalyvauti LB Tarybos pirmoje sesijoje ir vertino šią progą suteikusią galimybę mus
pažinti. Turi atviras duris atviriems pokalbiams. Ambasadorius vertina diasporą ir jos
%2

•
•

•

•

•
•

•

ryžtą išlaikyti gyvus ryšius su tėvyne Lietuva. Priminė, kad mes visi esame Lietuvos
ambasadoriai.
Buvo pristatyta ambasadoriaus Ministrė-patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, kuri yra
atsakinga už ryšius su JAV Lietuvių bendruomene bei su JAV Kongresu.
LR Generalinis Konsulas Chicagoje Marijus Gudynas sveikino LB naują Tarybą ir
naują PLB pirmininkę Dalia Henke. Džiaugiasi, kad turi progą vėl atnaujinti pažintis.
Kvietė JAV LB ir PLB išryškinti tikslus, išlaikyti vienybę, sustiprinti ryšius su Lietuva.
Ragino klausti “Kaip aš galiu būti naudingas tėvynei?” Konsulas yra visad pasiruošęs
dirbti su mumis.
Buvęs LR Ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, LR Generalinis Konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, LR Generalinis Konsulas Los Angeles Darius Gaidys, prel.
Rolandas Makrickas, prel. Edis Putrimas, Kanados LB pirm. Joana Kuraitė-Lasienė ir
ALT’o pirm. Saulius Kuprys atsiuntė savo sveikinimus. Saulius Kuprys ragino ALT’ą ir
LB dirbti kartu. Vėliau Lietuvos Vyčių pirm. Regina Juškaitė Švobienė atsiuntė Vyčių
sveikinimą.
Juozas Polikaitis perskaitė LR JAV Ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio sveikinimą.
Kelios mintys: savo kadencijos metu Ambasadorius buvo visose LB Tarybos sesijose
išskyrus paskutinę, nes reikėjo susitikti su JAV viceprezidentu Joe Biden. Būdamas
Lietuvoje mato daug pasikeitimų į gerąją pusę. Prašo kuo daugiau būti Lietuvoje ir su
Lietuva. Geresnių už mus nėra. Mūsų patirties ir kontaktų, žinių, mūsų aktyvios veiklos
Lietuvoje labai trūksta. Ryšys su JAV Lietuvai yra esminis. Prašo nukreipti savo
programas į Lietuvą, pasidalinti viskuo, ką turime savo širdyse, ką išsaugojome - ką
Lietuvoje per prievartą praradome ir dabar bandome nuosekliai atstatyti. Visi turime
jaustis pilnaverčiai vienos, transatlantinės šeimos nariai, kurioje JAV ir Lietuva visada
buvo ir bus lyderiai. Priedas #3.
Juozas Polikaitis pristatė Garbės Konsulą Colorado Joną Prunskį.
Garbės Konsulė Clevelande Ingrida Bublienė sveikino visus atvykusius. Priminė, kad
Clevelandas yra Lietuvių Bendruomenės gimtinė, nes čia susikūrė pirma LB Krašto
valdyba su pirmininku Stasiu Barzduku. Jo žodžiais LB yra lietuvių gyvenimas, tautos
viltis ir pagrindas. Kvietė visus darbuotis tuo keliu.
PLB pirmininkė Dalia Henke dėkojo už kvietimą ir progą atvežti Europą į Jungtines
Amerikos Valstijas. Nors vandenynai ir laiko juostos skiria mus bet vistiek jungia mus
lietuvybės puoselėjimas ir noras padėti Lietuvai. Tikisi parvežti PLB valdybai daug
naujienų ir žinių. Džiaugiasi turinti savo valdyboje JAV LB narių: Dalią Shilas, Angelę
Kavak, Vidą Bandis. Dėkoja JAV lietuviams už visą jų visuomeninę veiklą. Dėkoja
Juozui Polikaičiu JAV LB prezidiumo pirmininkui, JAV LB Krašto valdybos
pirmininkei Sigitai Šimkuvienei Rosen, buvusioms PLB pirmininkėms Danguolei
Navickienei ir Reginai Narušienei už jų nuoširdų darbą ir visokeriopą paramą. Labai
dėkinga Lietuvių Fondui ir dabartiniam valdybos pirmininkui Mariui Kasniūnui už
ilgametę paramą Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Tikisi LF paramos ir ateityje. LR/
PLB Seimo komisijos ko-pirmininkui Jonui Prunskui išreiškė didelę padėką už jo
nuoseklų darbą. Priminė, kad JAV LB yra svarbi PLB dalis. Ji yra gerai organizuota,
turi gerą patirtį ir yra neišsemiamas šaltinis lietuvybės puoselėjimo siekių. Užbaigdama
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pabrėžė, kad būdami kartu ir išnaudodami visas galimybes galime atlikti daug gerų
darbų.
Lietuvių Fondo Valdybos pirm. Marius Kasniūnas sveikino dalyvius. Priminė, kad JAV
LB yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų
šeimas. Bendradarbiavimas tarp LB ir LF sustiprėjo ir nuo to artimo bedradarbiavimo
priklausys, kaip vystysis lietuviška veikla. Svarbu ne tik steigti lituanistines mokyklas,
organizuoti kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo
simpoziumus, atstovauti Amerikos lietuviams PLB, bet taip pat svarbu kad ši veikla
būtų finansiniai remiama. LF visad yra pasiruošęs padėti. Kvietė visus, kurie dar
nespėjo, tapti LF nariais. Ragino visus prašyti savo draugus bei gimines irgi įsijungti į
LF gretas. Priedas #4.

7. Tarybos narių ir apylinkių pirmininkų prisistatymai.
Visi dalyvaujantys turėjo progą save pristatyti ir taip su visais susipažinti.
8. Darbotvarkės priėmimas.
Darbotvarkė vienbalsiai priimta.
9. JAV LB XX Tarybos trečios sesijos protokolo tvirtinimas – prezidiumo sekretorė
Janina
Udrienė
Protokolas su Tarybos narių patikslinimais buvo išsiųstas e-paštu visiems Tarybos nariams
2014 m.
gruodžio 1 d. Prieš šią sesiją protokolas vėl buvo išsiųstas visiems buvusios Tarybos nariams ir
naujos
Tarybos nariams. Pataisymų nesulaukė. Protokolas dalyvių buvo vienbalsiai priimtas.
10. JAV LB XXI Tarybos Vyriausio rinkimų komisijos pirmininko pranešimas ir jo
tvirtinimas- Algirdas Grybas. PRIEDAS #5
Vyriausią Rinkimų komisiją sudarė: Algirdas Grybas pirm., Eglė Redikaitė - informacijos
sklaida, Aurelija Šešelgytė - komunikacija, Edgaras Pantelejevas - grafinis dizainas, Gelmina
Židelytė - vertimai ir video kampanija, Justinas Krūgelis - įvairūs darbai.
• Balsuotojų aktyvumas: 2015 m. rinkimuose balsavo 3001 asmuo, iš jų 417 balsavo
internetu.
• 2012 m. rinkimuose balsavo 3452 asmenys iš jų 391 balsavo internetu.
• Informacijos sklaida: buvo sukurta Tarybos rinkimams interneto svetainė, kurioje buvo
skelbiami kandidatai, pateiktos rinkimams svarbios datos, įstatų santrauka, kita naudinga
informacija. Toje pačioje svetainėje vyko balsavimas internetu. Buvo sukurta “Facebook”
paskyra, ten vykdytos agitacinės kampanijos. Buvo sukurtas agitacinis video klipas. Video
klipą ir agitacinę kampaniją matė daugiau nei 20,000 “Facebook” lankytojų. Buvo
paruoštos skrajutės bei plakatai. Straipsniai buvo rašomi į lietuvių laikraščius.
• Rinkimų išlaidos: $502.62. Tai yra 63.5% mažiau negu 2012 m.
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Apygardų įnašas: buvo glaudus ryšis su apygardų pirmininkais ir rinkimų komisijų
pirmininkais. Kiekvieną mėnesį buvo šaukiami telekonferenciniai pokalbiai. Toks ryšys
padėjo pravesti rinkimus.
Ateityje atnaujins 2012 m. rinkimų informacinį leidinį ir perduos jį naujai Krašto
valdybai.

11. Nominacijų komisijos sudarymas
Nominacijų komisiją sudarė: Algirdas Grybas, Austėja Sruoga, Giedrė Stankūnienė ir Violeta
Gedgaudienė.
12. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas
Balsų skaičiavimo komisiją sudarė: Edvardas Bubnys, Regina Balčaitienė, Irena Blekys,
Rasa
Mitrulevičienė-įsijungė kaip prezidiumo balsai buvo skaičiuojami, nes R. Balčaitienė
kandidatavo.
13. JAV LB XX Tarybos prezidiumo pranešimas – Juozas Polikaitis. Priedas #6.
Prezidiumo pranešimas prieš sesiją buvo e-paštu visiems Tarybos nariams išsiųstas.
Sesijos metu Juozas Polikaitis padėkojo prezidiumo nariams ir pranešė:
• Prezidiumo pastangomis buvo išspausdintas vadovėlis, “Ką veikia JAV LB Taryba?” –
jame yra paaiškintos visos Tarybos narių, prezidiumo narių ir komisijų paskirtys bei
pareigos.
• Dalyvių aplanke yra įdėta vieno puslapio lentelė “Susirinkimų tvarkos taisyklės” ir kitoje
pusėje “Pagrindinės siūlymų taisyklės ir eilės tvarka”. Ši informacija paruošta pagal
Robert’s Rules of Order. Šios taisyklės būtinos dėl tvarkingos eigos sesijoje.
• Sesijos išlaidas galima nusirašyti nuo federalinių mokesčių. Gauti pilną informaciją, reikia
kreiptis į KV vicepirmininką finansams Algimantą Gustaitį.
• Prašė Tarybos narių daugiau kreipti dėmesį į prezidiumo prašymus ir laiku atsakyti į elaiškus.
• Linkėjo Tarybos nariams būti produktyvesniais, sąmoningesniais ir darbštesniais, nes
Tarybos rankose LB ateitis.
• Ragino aktyviai įsijungti į Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio šventę. Savo šventinius
renginius reikia parodyti ir amerikiečiams. Būkime vieningi ir drąsiai išreiškime savo
meilę Lietuvai. Kreipkime dėmesį į Lietuvių Chartą, kuri yra kelrodis kiekvienam lietuviui
norint išlikti lietuviu.
14. JAV LB XX Tarybos Konfliktų Sprendimo komisijos pranešimas
Konfliktų sprendimo komisijos pirmininkė Dalia Puškorienė raštu pranešė, kad šiais
metais skundų
nebuvo.
15. ŠALFASS (Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga) sveikinimas
ir sporto
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paroda - Laurynas Misevičius.
L. Misevičius sveikino Tarybos narius ir sesijos svečius. Pasidžiaugė Lietuvos
krepšininkais, kurie šią vasarą Lietuvai padovanojo didžiulę šventę.
Ragino visus apžiūrėti parodą “Sportas JAV Lietuvių gyvenime”. Dėkojo Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrui už parodos pristatymą ir vicepirmininkei Loretai Timukienei, kuri
padėjo šią parodą organizuoti ir eksponuoti. Parodos remėjai – Lietuvių Fondas ir JAV
Lietuvių Bendruomenė.
Šiais metais Tarybos sesija sutampa su ŠALFASS metiniu susirinkimu. Kvietė užsukti į
Clevelando Lietuvių Namus ir susipažinti su delegatais.
Supažindino sesijos dalyvius su KV vicepirmininku Sporto reikalams Tomu
Mitrulevičiumi. Jis padės burti visos Amerikos lietuvius, kurie vyks į jubiliejines X-asias
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 2017m. vasarą Kaune. Kvietė visus gausiai žaidynėse
dalyvauti.

16. LR Seimo ir PLB komisijos JAV LB atstovo pranešimas – Jonas Prunskis.
Išsamus pranešimas: PRIEDAS #7
J. Prunskis išvardino svarbias temas, kurios buvo svarsytos komisijos posėdžiuose:
• Reikalingi pokyčiai Lietuvos ekonomikoje, Darbo kodekse bei darbo sąlygose, šalies
saugume bei teisinėje sistemoje. Galvoja, kad šių temų rezoliucijos sustiprins lietuvių norą
gyventi savo gimtinėje.
• Pilietybės išlaikymas-tai tema, kurią komisija vis kelia ir neleidžia nei Seimui nei
visuomenei pamiršti.
• Aktyvus užsieniečių lietuvių balsavimas LR rinkimuose. Babrėžė, kad tai labai svarbi
piliečio atsakomybė ir svarbi politikams nes jie daugiau dėmesio kreipia į atsakingus
šalies piliečius.
• Turėti Seimo narį, kuris atstovautų tiktai lietuviams gyvenantiems užsienyje.
• Nauja rinkimų apygarda tik užsienyje gyvenantiems LR piliečiams.
• Žemės ūkio pardavimas susijęs su platesniu temų spektru.
• Lietuvos stabilumas, kuris pritrauks investicijas.
• Prekyba žmonėmis Lietuvoje ir kova su ja; narkotikų kontrabanda bei alkoholinių gėrimų
pardavimo sumažinimas – šiuo klausimu Komisija priėmė atitinkamą rezoliuciją.
Nors kartais Komisija nesutaria dėl sprendimo, tačiau PLB Komisijos nariai laisvai pasisako
apie diskutuojamas temas žiniasklaidoje ir taip palaiko temas gyvas visuomenėje. Kartais po
kelių metų Seimas grįžta prie diskutuotos temos ir prieina prie sprendimo, kurį anksčiau
Komisija siūlė. (Pav. BVP dalies skyrimą šalies gynybai; Darbo kodekso keitimas.)
Baigdamas pranešimą, J. Prunskis pasidžiaugė kad LR/Seimo PLB Komisija gyvuoja nors keli
LR Seimo nariai pasisakė už Komisijos panaikinimą. Dėkoja visiems užsienyje gyvenantiems
lietuviams ir Lietuvos politikams, kurie prisijungė prie jo kovos išlaikyti Komisiją.
17. JAV LB Apylinkių ir Apygardų pranešimai
Trumpus pranešimus pristatė:
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Danelė Vidutienė Washingtono apylinkės pirmininkė. Nors apylinkė neturi “savo namų”
veikla vyksta. Dažnai dalyvauja renginiuose LR ambasadoje; kartą per mėnesį dalyvauja
bendrose lietuviškose šv. Mišiose Šiluvos koplyčioje “National Shrine” bažnyčioje;
bendrauja su Baltimorės bendruomene. Skleidžia LB žinias per Facebook puslapį-daug
žmonių gauna šią informaciją. Ruošiasi Šokių šventei ir Lietuvos 100-čio minėjimui.
Planuoja kitų metų liepos mėn. švęsti Šiluvos Marijos koplyčios 50-metį “National
Shrine” bažnyčioje.
Birutė Kairienė Vidurio vakarų apygardos pirmininkė. Apygarda turi 9 apylinkes ir 2
vietoves. Vien Lemonte yra apie 1000 narių. Dešimta apylinkė yra kūrimosi laikotarpyje.
Dėl LB Tarybos rinkimų siūlo pratęsti internetinio balsavimo terminą ir siūlo kandidatams
patiems reklamuotis.
Violeta Gedgaudienė Vakarų apygardos pirmininkė. Džiaugiasi San Diago, Portland, San
Francisco bei Hawaii apylinkių pagyvėjimu.
Regina Balčaitienė Bostono apygardos pirmininkė. Bostonas turi savo bažnyčią ir keturias
sales - tai labai palengvina LB veiklą. Šiuo metu solidarizuojasi ir remia ukrainiečius kurie
priešinasi Rusijos agresijai. Bostone lankosi daug Lietuvos mokslininkų, kuriuos reikia
priimti. Ragina sporto klubus ir jų narius dalyvauti Bostono maratone, kuriame dalyvauja
ir sportininkai iš Lietuvos.
Birutė Vilutienė East Chicago Indiana apylinkės pirmininkė. Dėkoja KV bendradarbei
Danelei Vidutienei už Vasario-16 rezoliucijas, kurias kas met išsiunčia savo senatoriams ir
kongresmenams. Džiaugiasi, kad LB nariai jungiasi prie istorinio “Lietuvos darželio”
atnaujinimo. Darželis netoli Michigan City, Indiana, įkurtas 1941 m.
Svajonė Kerelytė perskaitė Lemonto apylinkės pirmininkės Violetos Valaitytės pranešimą.
Vyresniųjų gretos mažėja, jaunesni dar nesijungia. Ruošia kiek gali įvairius renginius.
Turėjo problemų su apylinkės valdyba, bet dabar mano viskas susitvarkė. Nuogastauja KV
pastangoms tvarkyti apylinkės Socialinių reikalų skyrių. Rimas Dirvonis daug metų
skyriui gerai vadovauja.
Skirmantė Juodeikytė-Philippone Rochesterio apylinkės pirmininkė. Gražiai bendrauja su
New Yorko apygarda, gauna daug geros informacijos. Apylinkėje veikia lietuviška
mokykla. Ruošia Kalėdas, Vasario 16-tąją, Užgavėnias ir Jonines. Joninės pritraukė 200
dalyvių. Visus jungia šilta draugystė.
Rigonda Savickienė Detroito apylinkės pirmininkė. Apylinkė veikia pagal nustatytas
gaires. Sąžiningai renka Vasario 16 -tosios aukas ir persiunčia atitinkantiems vienetams.
Įpatingą dėmesį kreipia į jaunesnių žmonių pritraukimą ir poreikius nes jie yra LB ateitis.
Narių tarpe yra ir ne lietuvių ir įvairių konfesijų arba netikinčių žmonių - visus priima,
visiems yra vietos.

Antras posėdis.
Pirmininkauja Juozas Polikaitis, sekretoriauja Janina Udrienė.
Išdalintos Krašto valdybos ataskaitos, atnaujinti LB Įstatai ir gairės “Ką veikia JAV LB Taryba?”.
18. „Lietuva Rusijos ir kitų Rytų kaimynų įtakoje“ Marius Laurinavičius, Resident Fellow
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Center for European Policy Analysis (CEPA)
Paskaita buvo iliustruota skaidrėmis su įtakingų žmonių citatomis, kurios išryškino Putino
režimo veiksmus ir grėsmes. Prelegentas apibūdino Putino ryšį su mafija, narkotikų prekyba
ir oligarchais. Putinas vadovauja “virtualiai mafijai” kurios veiksmus negalima atskirti nuo
valdžios veiksmų. Rusijos apsaugos skyrius kontroliuoja kriminalines grupes, kurios atlieka
tai ką oficialioji valdžia negalėtų atlikti. Yra pakankamai pagrįstų duomenų, kad Putino
režimas sprogdino savo žmones. Politinio prieglobsčio prašantis, aukšto rango saugumo
karininkas, Ion Pacepa, teigia, kad tarptautinis terorizmas gimė “Lubyanka”—KGB rūmuose.
Yra pakankamai duomenų, kad Putino apsaugos skyrius padeda “Islamic State”. Korupcija
yra Rusijos didžiausias eksportas, ne nafta ar dujos. Putinas ir jo režimas vykdo kampanija už
okupaciją ir tai yra Lietuvai ir kitoms valstybėms didelė grėsmė.
19. Diskusijos
Diskusijų metu paaiškėjo, kad Amerikoje į Putino grėsmę sąmoningiausiai reaguoja
karininkai, o administracijos supratimas ne koks. Panaši padėtis ir Europoje. O mes, kaip
Amerikos gyventojai, geriausiai galėtume prisidėti skleisdami savo draugams ir pažįstamiems
supratimą kaip Putino režimas veikia ir ką nori pasiekti.
20 . Kas yra Tarybos komisijos, jų paskirtis ir veiklos metodika?- Janina Udrienė
J. Udrienė priminė, kad LB Taryba yra LB vyriausias padalinys, kuris, šalia administracinių
pareigų, nustato LB veiklos kryptį ir būdus. Šį darbą atlieka per Taryboje veikiančias 9
komisijas: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų,
Socialinių reikalų, Švietimo reikalų ir Visuomeninių reikalų. Praeitų metų eigoje, Krašto
valdybos nariai buvo prašomi pristatyti periodines ataskaitas komisijų nutarimams. Gavus
galutines ataskaitas komisijų nariai buvo prašomi telekonferenciniu būdu paruošti naujus
nutarimus perduodamus naujiems Tarybos nariams. Prieš sesiją nauji Tarybos nariai, pagal jų
pasirinkimus, buvo suskirstyti į komisijas. Pagal LB Įstatus, komisijos pirmininkus kvietė
prezidiumas. Naujos komisijos e-paštu gavo provizorinius nutarimus, kuriuos savo
posėdžiuose galės persvarstyti ir siūlyti savo variantą. J. Udrienė išdalino nutarimų formą ir
prašė, kad komisijos naudotų ją pristatant nutarimus Tarybos tvirtinimui. PRIEDAS #8
Trečias posėdis
21. Tarybos komisijų atskiri posėdžiai/pasitarimai
Susipažinimo vakaras – vakarienė, meninė programa, pabendravimas - Clevelando Lietuvių
Namuose.
Tautinių Šokių Šventės ruošos komiteto pranešimas: Linas Orentas Rengimo komiteto
pirmininkas pristatė pagrindinius organizacinius darbus, o Tomas Mikuckis Šokių šventės Meno
vadovas vaizdžiai pristatė šventės meninį turinį. Šokių šventė vyks Baltimorėje 2016 m. liepos 3
d. Visa informacija tinklalapyje: www.sokiusvente2016.org
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Šeštadienis, 2015 m. rugsėjo 26 d.
Ketvirtas posėdis
Pirmininkauja ir sekretoriauja Janina Udrienė.
22. Krašto Valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės ir Krašto Valdybos narių pranešimai.
PRIEDAS #9
Šalia išdalintos KV veiklos ataskaitos, S. Šimkuvienė išvardino šiuos įvykius bei reikalus:
• Labai apgailestauja netekus veiklių KV narių Dalės Lukienės ir Lauryno Vismano.
Pasigenda jų.
• Pageidauja geresnio bendradarbiavimo tarp KV ir apygardų bei apylinkių. Jeigu yra
pirmininkų, kuriems technologija yra svetima, turi paskirti asmenį, kuris palaikytų ryšius
ir atsakytų į KV prašymus.
• Kultūros reikaluose yra dėkinga Rūtai Pakštaitei-Cole už puikiai atliktus darbus. Tačiau
yra apylinkių, kurios į jos pranešimus nelabai reaguoja, o paskui skundžiasi, kad jiems
nebuvo apie meno atlikėjų gastroles pranešta. Visi turime atsakingai dirbti, kad darbas
neštų gerus vaisius.
• Organizaciniuose reikaluose dėkoja administratoriui Algimantui Gustaičiui, kuris paruošia
visus dokumentus ir atlieka daug kitų darbų. Taip pat dėkinga Austėjai Sruogai už
subūrimą Chicagoje naujos jaunimo grupės, kuri stotų po LB vėliava ir už organizavimą
labai sėkmingo renginio “Geltona, Žalia, Raudona” pritraukusio labai daug lietuvių.
• Socialiniuose reikaluose dar vis derybos vyksta dėl Clevelando Sodybos likvidavimo ir
pinigų pasidalinimo. Vyresnio amžiaus žmonėms labai reikalingi susibūrimai. Dėkoja
Rimui Dirvoniui, kuris buria Lemonto lietuvius įdomių filmų popietėse. Lemonte taip pat
būtų gerai turėti raštinėje, bent kelioms valandoms, darbuotoją, kuri atsakytų į bendrus
socialinius klausimus.
• Visuomeniniuose reikaluose apgailestauja, kad šiais metais tik 12 (iš 52) apylinkių ir 3
apygardos (iš 10) atsiliepė į prašymą priimti Vasario 16 -tosios rezoliuciją ir ją išsiųsti
savo senatoriams ir kongresmenams.
• Džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu su Lietuvių Fondu, Tautos Fondu ir Kazickų Fondu.
• Kadangi Bostone yra daug mokslo institucijų, mokslo reikaluose, dėkoja dr. Reginai
Balčaitienei už priėmimą Lietuvos mokslininkų ir kitų mokslo bendradarbių. Šąrašas
Amerikos lietuvių mokslininkų dar pildomas.
• Visi darbo susitikimai buvo naudingi. Artimai bendrauja su LR Ambasada, Generaliniais
konsulais, Garbės konsulais.
• PLB Seime įteikė Žalgirio medalį prez. Valdui Adamkui ir Danguolei Navickienei.
• Džiaugiasi JAV LB komanda Lietuvoje, kuri labai padeda LISS programos dalyviams rasti
tinkamus darbus ir pritaikytus gyvenimo būstus.
• Dėl Makausko “Lietuvos istorija” pranešė, kad anglų kalbos vertimas dar nėra atitinkamai
redakcijos paruoštas. (Sesijos metu buvo sudaryta darbo grupė, kuri nuspręs ar knyga tinkama spausdinti
po LB vėliava. Darbo grupėje: Irena Blekys, Jonas Platakis ir dr. Elona Vaišnienė.)

•

Dėl informacijos ir spaudos dėkoja Loretai Timukienei už protokolus ir LB Naujienų
redagavimą. Dėkoja Teresei Vekteris už “Bridges” žurnalo redagavimą. Žurnalas aukštos
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kokybės. Labai dėkinga lietuviškoms mokykloms—mokytojams, lietuviškiems centrams ir
visiems už jų gražų bendradarbiavimą.
Priėmus pranešimą J. Polikaitis LB Tarybos vardu įteikė Sigitai Šimkuvienei Žalgirio medalį su
nuoširdžia padėka, nes Sigita su užsidegimu, pasišventimu, drąsumu, kūrybingumu vadovavo
Krašto
valdybai ir užtikrino JAV LB tęstinumą įjungdama daug pajėgios jaunuomenės į vadovų gretas.
KV Vicepirmininko Finansų reikalams Algimanto Gustaičio pranešimas. PRIEDAS #10
Prieš tris metus, perėmus finansų tvarkymą, A. Gustaitis gavo du svarbius laiškus: vienas iš
IRS kitas iš Illinois Attorney General. Pirmame buvo pranešta $27,000 bauda už pavėlavimą
pristatyti trijų metų LB apyskaitas, kitame buvo pranešta, kad nuo 2007 m. nėra gavę
ataskaitos ir reikės mokėti baudą. Dėl laiško iš IRS buvo išsiaiškinta, pristatyti dokumentai ir
bauda buvo panaikinta. Dėl antro laiško iš Illinois prokuroro, buvo nusiųsti dokumentai
tačiau reikalavo privačios firmos oficialaus audito. Už trijų metų auditą buvo vienai Bostono
firmai sumokėta $10,000 ir už praeitų metų auditą sumokėta $9000. Dabar visi LB finansai
yra JAV finansų valdynių aprobuoti.
LB iždo struktūra suskirstyta į tris dalis:
1. LB Socialinių reikalų taryba - turi savo sąskaitą ir savo nepelno siekiančios organizacijos
numerį.
Šiame ižde yra įvairūs fondai specialiems darbams. Taryba inkorporuota Illinois Valstijoje.
2. LB Švietimo taryba – turi savo sąskaitą ir savo nepelno siekiančios organizacijos numerį.
Taryba inkorporuota Illinois valstijoje.
3. LB KV iždas: suskirstytas į dvi dalis – tiesioginis iždas (gauna pajamas ir moka išlaidas;
turi
įvairius fondus ) ir netiesioginis iždas (tai organizacijos, apylinkės, apygardos – vartoja LB
tax
exempt numerį bet KV negali tų pinigų naudoti).
LB 2014 m. finansų santrauka
Socialinių reikalų taryba
2013

2014

2014

Balansas

Pajamos

Išlaidos

$46,945

$667,631

$572,650

2014
Likutis/
Deficitas
$94,981

2014
Balansas
$141,925
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Švietimo taryba
2013

2014

2014

Balansas

Pajamos

Išlaidos

$27,694

$90,742

$80,304

2014
Likutis/
Deficitas
$10,438

2014
Balansas
$38,132

Šioje santraukoje ir ataskaitoje trūksta lituanistinių mokyklų finansų.
KV iždas
Tiesioginis KV iždas
2013

2014

2014

Balansas

Pajamos

Išlaidos

$642,951

$278,864

$244,968

2014
Likutis/
Deficitas
$33,896

2014
Balansas
$676,847

Tiesioginio iždo išlaidų sąraše: bendriems reikalams, 2015 Dainų šventei, 2016 Šokių šventei,
LISS stažuotei, Lietuvos istorijos knygai; fondai šiems tikslams: “Kaimo vaikams”, LISS
stipendijoms, Šokių šventėms, Dainų šventėms.
Netiesioginis KV iždas
2013

2014

2014

Balansas

Pajamos

Išlaidos

$1,299,253

$328,378

$285,351

2014
Likutis/
Deficitas
$43,027

2014
Balansas
$1,342,280

Netiesioginiame ižde: NY Lietuvių Organicacijų komitetas, Apylinkės, Waukegan, Valdovų
rūmai, Apygardos, Archyvai, Laisvės choras.
Iškilę klausimai buvo A. Gustaičio atsakyti.
KV Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Danelės Vidutienės pranešimas. PRIEDAS #11
• Į savo bendradarbių tarybą pakvietė Algimantą Gurecką, Arvydą Barzduką,
Algimanta Gečį bei Astą Banionytę, kuri dalyvauja Atlantic Council, Brookings
Institution, Hudson Institute, US Institute for Peace, Foreight Policy Initiative,
Freedom House, National Endowment for Democracy, Central and East European
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Coalition, Center for European Analysis, JAV senato ir atstovų rūmų posėdžiuose.
Ten kur Asta dalyvauja, ten matosi, kad Lietuvių Bendruomenė stipriai reiškiasi. Nuo
2013, kai Ukrainoj įvyko perversmas, Lietuva vėl tapo matoma drąsiai išreikšdama
savo demokratinę pažiūrą remdamą naują Ukrainos prezidentą ir smerkdama Putino
okupacijos veiksmus.
• Visuomeninių reikalų taryba įtraukė LB Tarybos nutarimus į Vasario16 - Kovo 11
rezoliuciją, kurią paruošė ir visų apylinkių bei apygardų prašė priimti per Lietuvos
Nepriklausomybės šventę ir išsiųsti savo valstijos senatoriams bei kongresmenams.
Šis yra nepaprastai svarbus darbas, nes tada atkreipiame politikų dėmesį, kad mes
aktyvūs piliečiai ir mums rūpi Lietuva ir mes esame kartu su tais, kuriems kaimyno
okupacija jau tapo realybė. Lietuvos valdžia ir diplomatai gali prašyti bet mes JAV
piliečiai turime teisę reikalauti. Labai prašė, kad kiekvienoje apylinkėje rezoliucijos
išsiuntimas savo atstovams būtų atliktas. Jeigu reikia, skirti specialų asmenį, JAV
pilietį, kuris būtų atsakingas už tokį darbą. Savo pranešime prijungė 2015 m.
rezoliuciją išverstą į lietuvių kalbą.
KV Mokslo tarybos pirm. Reginos Balčaitienės pranešimas. PRIEDAS #12
• Apsiėmus vadovauti šiai tarybai, R. Balčaitienė pirma įsigilino į Pasaulio Lietuvių
Mokslo ir Kūrybos simpoziumų istoriją išeivijoje nuo 1969 m. iki 2012 m.
Simpoziumų paskirtis yra suburti ir išlaikyti mokslo ir kūrybos darbuotojus
visame pasaulyje organizuojant susitikimus, konferencijas, sudarant naujas
švietimo mainų programas. Dėl 2015 m. vykusios X Dainų šventės Chicagoje ir
2016 m. ruošiamos Šokių šventės, Krašto valdybos pageidavimu, organizavimas
XVI Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo buvo perleistas Lietuvai.
Tikimės, jog XVII simpoziumas vėl sugrįš į JAV.
• Daug konsultavusi su dr. Stasiu Bačkaičiu, kuris perdavė labai reikalingos
informacijos. Į savo bendradarbių grupę pakvietė: dr. Rimą Vaičaitį, dr. Vytautą
Narutį, Garbės konsulę Krista Buivydas-Bard ir Irena Blekys.
• Tęsiamas mokslininkų sąrašų sudarymas prašant apylinkių prisidėti.
• Kas met perduoda informaciją apylinkėms, apygardoms dėl LR SMM siūlymo
pateikti kandidatų sąrašą mokslo premijoms gauti. Informaciją paskelbia LB
svetainėje.
• Bendradarbiavo su LR SMM, aukštojo mokslo institucijų rektoratų ir dekanatų
vadovais.
• Susitiko su atstovais iš Lietuvos NAFSA metinėje konferencijoje Bostono Parodų
ir
Ekspozicijų centre, kuriame atstovai pristatė aukšto mokslo galimybes Lietuvos
universitetuose.
• Aptarė PLMKS organizacinius bei prioritetinių temų klausimus su Lietuvos
Mokslininkų Asociacijos prezidentu dr. Vygintu Gontis, kuris pagal pasikeitimo
programa šiais metais dirbo Bostono universitete.
• Užmezgė glaudų ryšį su leidinio “Mokslo Lietuva” vyr. redaktoriumi Jonu
Jasaičiu. Jis daug dėmesio skyrė išeivijos mokslininkams, ragindamas kuo
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daugiau informacijos siųsti leidiniui ir taip supažindinti Lietuvoje gyvenančius
mokslininkus su užienyje dirbančiais lietuviais mokslininkais.
• Paruošė Mokslo tarybos įstatus ir siūlo Įstatų komisijai juos priimti ir pristatyti
Tarybos sprendimui.
24. Kontrolės komisijos pranešimas ir tvirtinimas – Edvardas Bubnys. PRIEDAS #13
Kontrolės komisijos pirm. dr. Bubnys priminė, kad Kontrolės komisijos aktas buvo visiems
Tarybos nariams e-būdu pristatytas ir visi turėjo progą jį atidžiai perskaityti. Pabrėžė, kad
visos iždo kygos yra vedamos tvarkingai. Komisija netikrino apylinkių ir apygardų 2014 m.
ataskaitų. Vadovavosi LB Įstatais, pasitikėjo KV Finansų vicepirmininko Algimanto
Gustaičio revizijoms.
Savo pranešime perskaitė komisijos apžvalgą ir pastabas.
Apžvalgos santrauka:
1) Visos organizacijos atsiuntė apyskaitas ir banko dokumentus iki 2015m. balandžio mėn. Tai
geras ženklas, nes tada Revizijos komisija gali be įtampos peržiūrėti visus dokumentus.
Tikisi, kad
ateity pristatymas dokumentų pagal skirtą terminą taps kasmetinis įprotis.
2) Kontrolės komisija buvo įpareigota peržiūrėti 23 skirtingus fondus. Visi buvo patikrinti; 8
fondai neturėjo jokių išlaidų.
3) Praeitais metais Kontrolės komisija pažadėjo 2014 m. prašyti detalesnės buhalterinės
informacijos apie skirtingas pajamas ir išlaidas. Gavo tokias knygas (ledžerius) iš 15
organizacijų kurios patyrė išlaidas. Tik Partizanų Globos Fondas nepristatė “ledžerius”
laiku. Komisija perziūrėjo pristatytas didžiąsias knygas ir mūsų klausimai dėl neaiškių
skaičių buvo atsakyti.
4) Sekančiai Kontrolės komisijai siūlo išsiaiškinti kiekvienos organizacijos “lėšų išmokėjimo
pritarimo procedūrą” ypač kai yra numatytos didesnės išlaidos. Pataria naujai komisijai
toliau raginti kievienai organizacijai, apylinkei ir apygardai savo archyvuose laikyti išlaidų
įrodymus: popierines sąskaitas, kvitus, elektroninio pašto susirašinėjimo kopijas. Visos
išlaidos ir kompensacijos už atliktus darbus turi būti rekorduotos, ypatingai jeigu prireiktų
pateikti JAV mokesčių inspekcijai del darbo mokesčių. Pagal IRS įstatymus turite įteikti
W-2 arba 1099-MISC formas.
5) Nėra lengva rasti savanorius, kompetatingus asmenis, kurie gali atlikti buhalterinį ir
finansinį organizacijos darbą. Krašto valdyba buvo laiminga turėdama tokį aukštai
kvalifikuotą finansų vicepirmininką kaip Algimantą Gustaitį. Nors paveldėjo labai
netvarkingą finansų būklę, jis pertvarkė mūsų finansus ir pajėgia finansų reikalus paaiškinti
kiekvienam Tarybos nariui. Linki, kad sekanti Krašto valdyba suprastų kiek darbo, žinių ir
pastangų reikia, kad finansų darbai būtų teisingai atlikti. Turime pripažinti, kad nuo rimtai
dirbančių talentingų finansų tvarkytojų priklausys JAV LB išlikimas. Didelė padėka A.
Gustaičiui ir visiems, kurie suprato jo darbą ir jam padėjo.
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Penktas posėdis
25. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pranešimas – PLB pirmininkė Dalia Henke
• PLB priklauso 43 Lietuvių Bendruomenės.
• Išrinktos naujos PLB Valdybos darbas bus įgyvendinti PLB Seime 12 priimtų rezoliucijų
akcentuojant Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimą, stiprinti PLB Fondą ir suaktyvinti
lietuvių piliečių gyvenančių užsienyje balsavimą. Nori kviesti Algirdą Grybą ir jo
komandą padėti suaktyvinti balsavimą naudojant moderniausias technologijas. Užsienyje
gyvena 620,000 lietuvių, o balsuoja tik 12,000.
• PLB Valdyboje dirba 11 asmenų ir veikia šios komisijos: Viešųjų ryšių, Švietimo,
Kultūros, Specialių projektų bei teisinių ir organizacinių reikalų, Finansų ir lėšų telkimo,
PLB plėtros, Ekonomikos, PLB atstovybės, PLB sielovados ir Pietų Amerikos reikalų.
• Labai prašo Pasaulio Lietuvį užsiprenumeruoti ir padėti platinti, nes yra svarbu, kad PLB
būtų matoma.
• Rūpinasi, kad mokiniai lituanistinėse mokyklose ne tik mokytusi kalbos ber ir lietuvių
kultūros.
• Bendradarbiavimas su Lietuva vyksta per dvi komisijas: LR Seimo/PLB komisiją ir
Užsienio lietuvių reikalų koordinacinę komisiją.
• Ruošiasi Lietuvos šimtmečiui: nori paruošti specialią knygą, Pasaulio Lietuvio ypatingą
laidą, roko koncertą, klasikinės muzikos koncertą. Ragina ta proga visoms
bendruomenėms ruošti Lietuvių dienas.
• Išvardino renginių kalendorių- suvažiavimai Londone ir Stutgarde, Jaunimo suvažiavimas
Lietuvoje, susitikimai su LR Seimo nariais.
• Teigė, kad mūsų stiprybė yra vienybėje.
Prie pranešimo prisijungė PLB Valdybos narė, atsakinga už viešuosius ryšius, Dalia Shilas, kuri
pranešė kur galima rasti informaciją apie PLB: svetainėje www.plbe.org , Facebook puslapiuose ir
“Pasaulio Lietuvis” žurnale. Prašė jai siųsti savo bendruomenių žinias ir laiku pranešti apie
renginius.
25.1 LR UR Ministro Lino Linkevičiaus sveikinimas
Išnaudodams dalyvavimą Jungtinių Tautų asamblėjoje, su džiaugsmu susitinka su JAV
lietuviais Clevelande per LB Tarybos sesiją ir vėliau Chicagoje.
• Pasidalino kuo gyvena, pristatė trumpą apžvalgą kas vyksta pasaulyje. Iškėlė Rusijos
grėsmę ir milijoninius skaičius imigrantų užplūdusius Europą. Teigė, kad yra galimybės
suskaldyti Europą.
• Dėkojo JAV LB ir PLB už kelią, kurį ėjo ir priėjo pergalę.
• Turime tas pačias šaknis esame tos pačios tautos vaikai. Ragino džiaugtis ką turime ir
pasidžiaugti žmonių ir mūsų visų atsiekimais.
• Nuošidžiai sveikino ir ragino visus visur švęsti Lietuvos šimtmetį.
26. „JAV Lietuvių Bendruomenė vakar, šiandien ir rytoj“ - Algimantas Gečys
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Prelegentas pradėjo paskaitą primindamas, kada ir kaip buvo Lietuvių Charta paskelbta. Tai
13 nurodymų būtinų išlikti lietuviu. Tuo tikslu buvo pabrėžiamas nutarimas sukurti
organizaciją, už Lietuvos ribų, vienijančią visus lietuvius—tai PLB pradžia.
• Steigiant JAV LB buvo susidurta su nemažomis kliutimis. Tuo metu Amerikos lietuviai
buvo susiskaldę. Nors steigimo aktas buvo paskelbtas 1951 m., tik po trijų metų
pasitarimų su veikiančių senųjų lietuvių organizacijų vadovais, pavyko gauti pritarimą
steigti JAV LB. Tik 1955 m. galėjo būti išrinkta JAV LB pirmoji Taryba.
• Lietuvos laisvinimo darbas buvo paliktas Amerikos Lietuvių Tarybai. Tik 1968 m. LB
įsijungė į Lietuvos laisvinimo veiklą, kuri buvo labai sėkminga—palaikė Lietuvos
okupacijos nepripažinimo klausimą gyvą.
• Prelegentas apibūdino plačią JAV LB veiklos apimtį. Išryškino JAV LB pastangas
Lietuvos įstojimui į NATO. Ukrainos įvykių raidoje, priminė JAV LB pastangas atkreipti
JAV Administracijos ir Kongreso dėmesį.
• Lietuvos atgauta nepriklausomybė labai atnaujino LB gretas. Džiaugiasi, kad ir šioje
Taryboje dauguma narių nesenai atvykusių iš Lietuvos.
Kadangi prezidiumas yra paruošęs gaires ir ten išsamiai apibūdintos Tarybos nario pareigos, savo
paskaitoje pasisakė kokias pareigas dar norėtų prijungti:
• Būtinai skaityti lietuvišką spaudą ir būti gerai informuotais užsienio lietuvių ir Lietuvos
klausimais.
• Savo tarpe kalbėti rūpimais klausimais, nes tada paruoš geresnius nutarimus.
• Nors e-paštas puikiai tarnauja skubiems prašymams, reikia nepamiršti asmeninio ryšio
svarbą.
• Bendradarbiauti spaudoje, nes tada susipažįstame su žmonėmis.
• Aktyviai dalyvauti savo apylinkės veikloje.
• Tapti Lietuvių Fondo nariais—Fondas labai remia LB veiklą.
• Sustiprinti solidarumo įnašą, nes kultūrinių renginių lėšų neužtanka prasmingai veiklai.
• Jeigu ižde yra pinigų, skatina ką nors apylinkei nupirkti—prieinamą vietą renginiams,
gegužinėms. Prisidėti prie lietuviškų parapijų palaikymo.
Baigdamas siūlė naujus uždavinius prisiimti, veiklos metodus keisti, organizaciją pritaikyti šių
dienų reikalavimams.
A. Gečio paskaita: PRIEDAS #14
27. Klausimai ir diskusijos paskaitos tema
Bendra nuotrauka
Pietūs
Šeštas posėdis
Tęstinumo dėlei visi nutarimai protokole surašyti alfabetine tvarka 28-29 tame punkte. Nutarimai
pristatomi pagal prezidiumo pristatytą formą.
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28-29. Nutarimų pristatymas ir tvirtinimas
a. Finansų komisija
Komisijos pirmininkas: dr. Edvardas Bubnys
Komisijos nariai: Birutė Kairienė, dr. Jonas Prunskis, Paulius Slavėnas, Birutė Vilutienė,
Nedalyvavo: Paulius Slavėnas
Svečias: Algimantas Gustaitis KV narys
A.PANAIKINTI šiuos nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XX Tarybos antroje sesijoje,
nes jie jau buvo įgyvendinti arba nėra šiuo metu įgyvendinami:
ĮGYVENDINTI nutarimai.
1. Įpareigoja JAV LB Įstatų komisiją panagrinėti kokie yra reikalingi įstatų papildymai, ar
pakeitimai toms apylinkėms ir apygardoms, kurios nesinaudoja JAV LB mokesčių
atleidimo numeriu, nes yra atskirai inkorporuotos, arba vartoja kitų organizacijų
numerius. Tokių apylinkių/apygardų finansai nėra JAV LB žinioje, bet gali pakenkti visai
JAV LB jeigu įvyktų kokie nesusipratimai su valdžia.
2. Įpareigoja Tarybos nariams, norėdami gauti LB laišką su kuriuo narys gali įrodyti IRS-ui,
pristatyti KV vicepirmininkui finansų reikalams išlaidų kvitus ir atestacija, kad jie negavo
iš niekur paramos, arba gavo tik dalį paramos. Tada KV vicepirmininkas galės išduoti
atitinkamą atestaciją su teisinga išlaidų sumokėtų suma.
3. Įpareigoja Įstatų komisiją įrašyti JAV LB Įstatų ir Taisyklių knygoje naują taisyklę, kad
Krašto valdybos, kurios po trijų metų baigia savo kadenciją, yra atsakingos finansus
atsiskaityti su JAV valdžia ir valstijomis už paskutinius baigiančius veiklos metus
nežiūrint, kad nauja Krašto valdyba tais metais perima vadovybę gruodžio 1-mą dieną.
Taipgi, ta buvusi Krašto valdyba yra įpareigota pristatyti praeitų metų finansų ataskaitą
per pirmą naujos Tarybos sesiją.
4. Įpareigoja JAV LB vicepirmininką finansų reikalams neperžengti išlaidų ir neperkelti
pajamų, kurios yra nustatytos JAV LB Tarybos patvirtintose metų samatos kategorijose,
be JAV LB Tarybos sutikimo.
PANAIKINTI nutarimą nes reikia perrašyti ir iš naujo pristatyti.
5. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą, atsižvelgiant į vietines galimybes, paruošti bendrus
nuostatus visiems Bendruomenės padaliniams dėl registracijos, kelionių ir nakvynės
išlaidų apmokėjimo Tarybos sesijose dalyvaujantiems Tarybos nariams.
B. PRATĘSTI šiuos nutarimus, kurie buvo priimti JAV LB XX Tarybos pirmoje sesijoje, nes
jie dar nebuvo arba nebuvo pilnai įgyvendinti.
1. Užtikrinti, kad JAV LB apylinkės atliktų metines iždo revizijas ir Kontrolės komisijos
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protokolo kopijas pristatytų JAV LB KV vicepirmininkui finansų reikalams. JAV LB KV
turi pasiųsti apylinkėms priminimą pristatyti revizijos aktą ne vėliau kaip per tris
mėnesius po apylinkės metinio susirinkimo.
2. Įpareigoja New York Lithuanian Organizations Committee, kuri prižiūri po Tėvų
Pranciškonų Židinio patalpų pardavimo virš pusės milijono dolerių sumos gautą dovaną
išdalinti toms organizacijoms kurių veiklai dovana 2005-tais metais buvo paskirta.
3. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybos Organizacinių reikalų vicepirmininką išnagrinėti JAV
LB apygardų veiklos tikslą, sudėtį ir ryšį su apylinkėms ir, jeigu tose srityse būtų rasta
reikalingų finansinių, organizacinių patobulinimų, juos pasiūlyti JAV LB Tarybai iki
sekančios Tarybos sesijos.
C. PRIIMTI sekančius naujus nutarimus: (ĮVADINIAI SAKINIAI, kodėl šie nutarimai siūlomi
yra skirdingu šriftu parašyti.)
1. Vis dažniau gaunami prašymai iš apylinkių norinčių gauti atleidimą nuo mokesčių. Tai
gauti JAV valstijos reikalauja, kad apylinkės būtų registruotos. Mokesčių atleidimą gauti
dažniausiai reikia užregistruoti JAV Lietuvių Bendruomenę tose valstijose, kuriose veikia
apylinkės.
Įpareigoja JAV LB apylinkių valdybas sumokėti už metinius registravimus toms JAV
valstijoms, kuriose veikia joms priklausančios apylinkės norinčios gauti mokesčių
atleidimus.
2. JAV LB Įstatuose yra pažymėta, kad Švietimo Taryba priklauso JAV Lietuvių
Bendruomenei. Tačiau Švietimo tarybos inkorporavimo dokumentuose nėra pažymėta
jokio ryšio su JAV LB.
Įpareigoja Švietimo tarybą pristatyti Illinois valstijai prašymą pridėti sekančius sakinius
inkorporavimo dokumente bei kitus žodžius su kuriais reikia sutvirtinti ryšį su JAV
Lietuvių Bendruomene: „The Corporation is a duly organized subsidiary of the National
Executive Committee of the Lithuanian American Community, Inc. The Corporation will
dissolve and wind up its affairs upon the duly adopted resolution of the National Executive
Committee of the Lithuanian American Community, Inc. Upon dissolution of the
Corporation, the Board of Directors shall, after paying or making provisions for payment
of all legally binding liabilities of the Corporation, transfer all remaining assets to the
National Executive Committee of the Lithuanian American Community, Inc.“
3. Jau praėjo dešimtys metų nuo to laiko, kai solidarumo mokestis buvo pakeltas nuo $5 iki
$10. Metinis Krašto valdybai įnašas, atskaičius duoklė Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,
lieka tik $4,000 - $5,000. Su tokia suma Krašto valdyba mažai ką gali padaryti, ypač dar
atsižvelgiant į infliaciją per tą dešimtį metų laiką.
Įpareigoja Įstatų komisiją pakeisti įstatuose metinį solidarumo inašą nuo $10 už asmenį į
$20.
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4. Švietimo taryba lyg šiol nėra įtraukusi finansus tų lituanistinių mokyklų kurios vartoja
Švietimo Tarybos IRS mokesčių atleidimo numerį. Pagal IRS įstatymus tai daryti yra
būtina.
Įpareigoja Švietimo tarybą įjungti finansus tų lituanistinių mokyklų kurios vartoja
Švietimo Tarybos IRS mokesčių atleidimo numerį į savo metines JAV valdžiai ataskaitas.
5. Kadangi JAV valstijos reikalauja iš LB-ės metinės išorinės revizijos, samdyti buhalteriai
kainuoja Krašto valdybai daug pinigų. Krašto valdyba turi prašyti lėšų iš Lietuvių Fondo
ir kitų panašių organizacijų.
Įpareigoja Krašto valdybą prašyti lėšų iš Lietuvių Fondo arba iš kitų turtingų fondų bei
finansinių organizacijų padengti Lietuvių Bendruomenės išlaidas samdant CPA firmą
pravesti metinį išorinį auditą.
_____________________________________
b. Jaunimo komisija
Komisijos pirmininkė: Raminta Vilkienė
Komisijos sekretorius: Audrius Abrutis
Komisijos nariai: Ramunė Kligys, Vaida Meižienė, Rūta Bručkutė, Rigonda Savickas,
Virga Šimaitytė
B. PRATĘSTI šiuos nutarimus nes jie dar nėra įgyvendinti arba nepilnai įgyvendinti:
1. Tęsti bendradarbiavimą su JAV LJS.
2. Tęsti LISS programą ir Lietuvių Išeivijos Sudentų programą įkurtą a.a. Birutės
Bublienės.
3. Tęsti informacijos sutelkimą apie jaunimo veiklą ir poreikius iš atskirų apylinkių.
Šiuo metu surinkta informacija yra tik iš vienos Baltimorės apylinkės. Nuspręsta
paruošti ir išplatinti klausimyną jaunimui media keliu panaudojant
surveymonkey.com.
4. Tęsti JAV LB KV jaunimo atstovo komunikacinius pokalbius su valdybų jaunimo
atstovais. Užmegsti naujus ryšius nes šiuo metu susisiekiama tik su 4-iomis
valdybomis.
C. PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
1. Raginti ir skatinti, kad kiekvienoje apylinkės valdyboje būtų jaunimo atstovas
galintis prisidėti prie susisiekimo/komunikacijos tarp vietos jaunimo, renginių ir
projektų jaunimui organizavimo.
2. Jaunimo įtraukimo į LB veiklą klausimas rišasi su jau priimtu nutarimu tęsti
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informacijos sutelkimą - anksčiau išvardintas punktas B.3. Nuspręsta paruošti ir
išplatinti klausimyną jaunimui ir per surveymonkey.com. Išsiaiškinę jaunimo
poreikius (tarp atskirų jaunimo amžiaus grupių: paaugliai 14-17 metų amžiaus,
studentai 18-25 metų amžiaus, jauni profesionalai 26-35 metų amžiaus), galėsime
atsakyti į klausimus kokios veiklos vykdymas padės pritraukti daugiau jaunimo.
3. Glaudžiau bendradarbiauti ir aktyviau dalyvauti PLJS veikloje. Siųsti, pagal
galimybes, jaunimo komisijos atstovą į PLJS ruošiamus renginius.
4. Jaunimo Sporto šventės yra kasmet organizuojamos tarp Ohio, Illinois, Michigan’o,
New York’o ir Canada’os sporto klubų, kuriose gausiai dalyvauja vaikų, jaunių ir
jaunimo krepšinio komandos. Buvo pateiktas pasiūlymas išplėsti Jaunimo Sporto
švenčių organizavimą ir tarp kitų regionų Sporto klubų. Nuspręsta susisiekti su
sporto klubais ir apsikeisti ruošiamų Sporto svenčių informacija. Glaudžiai
bendradarbiauti su organizacija ŠALFASS.
5. Media pagalba aktyviai agituoti jaunimą dalyvauti XV Šiaurės Amerikos Šokių
šventėje, kaip šokėjams arba žiūrovams.
6. Aktyviai naudoti Media informacijos skleidimui jaunimo tarpe.
____________________________________
c. Kultūros komisija
Komisijos pirmininkė: Sigita Barysienė, pavadavo Laima Šileikytė-Hood
Komisijos sekretorė : Giedrė Babarskienė
Komisijos nariai: Rasa Dooling, Ričardas Černiauskas, Rasa Savičiūtė-Sprindys, Giedrė
Stankūnienė, Austėja Sruoga, Tomas Mitrulevičius, Raimundas Šilkaitis,
NomedaVučianienė
A. PANAIKINTI šiuos nutarimus, kurie buvo priimti praeitoje sesijoje nes nėra šiuo metu
įgyvendinami:
1. Rekomendacija kad JAV LB KV organizuotų spaudos vajų lietuviškai spaudai. Šis
projektas nėra Kultūros tarybos užduotis.
2. Rekomendacija kad JAV LB KV pasirūpintų, kad apygardos ir apylinkės gautų metinių
renginių ir projektų planą, metų pradžioje. Priežastis pašalinimo yra ta, kad sunku
sudaryti metų planą, nes atsiranda atlikėjų kurie nebūna numatyti metų pradžioje, bet
yra svarbu, kad ta informacija būtų išplatinama tarp apylinkių nesuplanuotu metu.
B. PRATĘSTI, nes jie dar nėra įgyvendinti arba jie yra dar nepilnai įgyvendinti:
1. Rekomenduojame Krašto valdybai tęsti XV Šokių šventės paruošimą ir informuoti
visuomenę.
2. Rekomenduojame tęsti pradėtą darbą Lietuvių Kultūros ir Meno pristatymui
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amerikiečiams ir lietuviškai nekalbančiam jaunimui.
3. Rekomenduojame tęsti Teatro festivalio organizavimą kas ketverį metai,
pavyzdžiui 2017 m. kad nesutaptų su kitomis didelėmis šventėmis, kaip Šokių šventė.
4. Rekomenduojame paraginti apylinkes daugiau bendrauti su Tautodailės Institutu,
Filadelfijoje (su Aldona Page).
5. Rekomenduojame kad Krašto valdyba pradėtų ruoštis Lietuvos valstybės atkurimo
šimtmečio paminėjimui, kuris įvyks 2018 m. Į programą įtraukti filmą “Pilki debesys”.
6. Rekomenduojame surinkti ir išleisti leidinį apie Vasario 16-osios šventes švęstas JAV
lietuvių emigracijos. Medžiaga turėtų būti surinkta iš visų apylinkių.
C. PRIIMTI šį naują nutarimą:
Prašome paremti (idėjine prasme) URM leidžiamos knygos anglų kalba “Lietuvos
istorija” (“History of Lithuania”) patobulintą antrąjį leidimą.
____________________________________
d. Organizacinių reikalų
Komisijos pirmininkas: Algirdas Grybas
Komisijos sekretorė: Rasa Miliūtė
Komisijos nariai: Gediminas Damašius, Vytautas Pakalniškis, Zita Masčinskienė, Violeta
Gedgaudienė, Rima Girniuvienė, Algis Gudėnas
B. PRATĘSTI, nes jie dar nėra įgyvendinti arba jie nėra pilnai įgyvendinti:
1. Tęsti JAV LB Strateginio plano vystymą. Reikia baigti apklausą, padaryti analizę
paskelbti išvadas (tęsinys praeitų dviejų metų nutarimų).
Įpareigojame Krašto Valdybą užbaigti strateginio plano sudarymą, pradėtą šviesios
atminties Lauryno Vismano, kviečiant darbo grupę, sudarytą iš autoritetingų ir patirtį
turinčių bendruomenininkų, reprezentuojančių kelias kartas bendruomenės narių.
Numatyti konkretų plano sudarymo užbaigimo terminą.
2. Pranešti apylinkių valdyboms, kad jos į apylinkės posėdžius turi kviesti JAV LB Tarybos
narius, kurie gyvena apylinkėje, tačiau nepriklauso apylinkės valdybai. Tarybos nariai,
būdami ex-oficio valdybos nariais, privalo dalyvauti posėdžiuose. Šiuos pranešimus
būtina reguliariai kartoti.
Įpareigojame Krašto Valdybą kasmet, pasibaigus Tarybos sesijai, apylinkių
pirmininkams išsiųsti el.laišką-priminimą su raginimu kviesti Tarybos narius į apylinkių
valdybų posėdžius.
3. Pateikti reikalingą JAV Lietuvių Bendruomenės pristatymą (angl. marketing) jaunimui
ir jaunesniajai kartai, ypač tiems, kurie su JAV LB yra mažai susipažinę. Pritaikyti
priemones visoms apylinkėms, pasidalinant informacija ir pasiūlymais su jomis. Jeigu
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reikia, kviesti šios srities žinovus į pagalbą. Paruoštas JAV LB pristatymo video filmas
turėtų būti persiųstas visoms apygardoms ir apylinkėms.
4. Įpareigoti KV suredaguoti KV vicepirmininkų ir KV Tarybų pirmininkų veiklos kryptis
ir darbo gaires. (Job descriptions.)
C. PRIIMTI šį naują nutarimą:
Efektyvinti JAV LB veiklą, naudojant moderniąsias technologijas (pvz., naudoti
“Google” techninius sprendimus).
_________________________________________

e. Religinių reikalų komisija
Komisijos pirmininkas: dr. Tomas Girnius
Komisijos nariai: Violeta Gedgaudienė
C. PRIIMTI šį naują nutarimą.
Kadangi Religinių reikalų komisija turi mažiau, bent šiuo metu, darbų negu daugelis kitų
komisijų, siūlome leisti nariams prisirašyti į Religinių reikalų komisiją ir į vieną
papildomą komisiją.
(Tokiomis sąlygomis vėliau į komisiją įstojo: Rasa Bručkutė-Smith, Rima Girniuvienė,
Monika Kungienė.)
______________________________________
f. Socialinių reikalų komisija
Komisijos pirmininkė: Zita Siderienė-Kirvaitis
Komisijos sekretorė: Daiva Kazlauskas
Komisijos nariai: Skirmantė Juodeikytė Philippone, Juozas Polikaitis, Aušrelė Sakalaitė, Irena
Veitienė
B. PRATĘSTI, nes nutarimai dar nėra įgyvendinti arba jie nėra pilnai įgyvendinti:
1. Įpareigoja Krašto valdybą per Socialinių reikalų tarybą raginti apylinkes, kad jos
prenumeruotų žurnalą “Pensininką”, jį platintų savo apylinkėse ir užsakytų tiems, kurie
nėra finansiškai pajėgūs.
2. Įpareigoja Krašto valdybą per Socialinių reikalų tarybą įsteigti ir paruošti praktišką
internetinį informacinį “vadovelį” socialiniais klausimais, taip pat išversti į Lietuvių
kalbą informacinę knygą parašytą Boris Talis pavadinimu “America With You”.
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3. Yra būtina, kad apylinkėse būtų asmenys į kuriuos galėtų kreiptis apylinkės gyventojai
su socialiniais klausimais. Todėl įpareigoja Krašto valdybą per Socialinių reikalų tarybą
užtikrinti, kad kiekvienoje apylinkėje būtų savanoris/ė arba savanoriai/ės kurie
rūpintusi socialiniais klausimais, ir kad sudarytų tokių asmenų sąrašą su jų informacija
ir tai paskelbtų JAV LB tinklapyje.
_____________________________________
g. Švietimo komisija
Komisijos pirmininkė: Nerija Orentienė
Komisijos sekretorė: Ernesta Ingelevičiūtė
Komisijos nariai: Irena Blekys, Svajonė Kerelytė, Monika Paulavičiūtė-Kungienė, Daina
Petkevičienė, Jon Platakis, Živilė Ramašauskienė, Aida Sakalauskaitė, Agnė
Siaurusevičiūtė
C. PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
1. Įvadas: JAV LB XX Tarybos Trečios sesijos priimtas nutarimas sukurti programą silpnai
lietuvių kalbą mokantiems mokiniams 1 – 4 klasėms buvo atliktas. Kelių mokyklų
mokytojai dalyvavo apmokyme kaip naudoti naują programą bei įvertinti mokytojų darbo
knygas.
Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą bendradarbiaujant su Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministerija kurti programą silpnai lietuvių kalbą mokantiems mokiniams 5 ir 6 klasėms.
Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą bendradarbiaujant su Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministerija toliau platinti ir apmokyti visų JAV lituanistinių mokyklų mokytojus naudoti
programą silpnai lietuvių kalbą mokantiems mokiniams 1 – 4 klasėms.
2. Įvadas: Vilniaus universitetas su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija ruošia lietuvių
kalbos kaip užsienio kalbos egzaminą lietuvių mokykloms.
Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą remti šį projektą ir informuoti lituanistinių mokyklų
vadovus apie progresą.
3. Įvadas: Lituanistinių mokyklų istorijos mokytojams trūksta metodinės medžiagos mokyti
lituanistinių mokyklų mokinius istorijos.
Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą surinkti informaciją apie lituanistinėse mokyklose
naudojamą metodinę medžiagą istorijai mokyti ir sudaryti rekomenduojamos metodinės
literatūros sąrašą (tiek vadovėlių, tiek internetinių šaltinių ir šaltinių, tinkamų mažai
lietuviškai suprantantiems vaikams).
4. Įvadas: Trūksta lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo, patirties ir informacijos
dalinimosi.
Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą organizuoti periodiškus virtualius visų
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lituanistinių mokyklų direktorių ir Švietimo tarybos susitikimus.
_____________________________________
h. Visuomeninių reikalų komisija
Komisijos pirmininkė: Danguolė Navickienė
Komisijos sekretorius/ė: Laukiama sutikimo
Nariai: Danelė Vidutienė, Valdas Buožys, Diana Plačiakienė, Laima Liutikienė, Kęstutis
Eidukonis, Rimvydas Baltaduonis, Almantas Galvanauskas, Laura Vidžiūnaitė, Jonas
Stundžia, Dalia Shilas
A. PANAIKINTI šį nutarima priimta JAV LB XX Tarybos trečioje sesijoje nes jis jau buvo
įgyvendintas:
Remti peticiją dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto Vilniuje.
B. PRATĘSTI pateiktus neįgyvendintus arba nebaigtus įgyvendinti papildytus ir patobulintus
nutarimus, priimtus JAV LB XX Tarybos trečioje sesijoje, ir įpareigoja juos vykdyti:
1. Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo įpareigojame LR Seimo ir PLB
komisijoje dirbančius JAV LB atstovus raginti LR Seimą:
a) Įsitikine kad Lietuva yra tautinis ne pilietinis kraštas, sukurti ir be referendumo
priimti Pilietybės įstatymo pataisas, kurios kitos šalies pilietybę įgijusiems
asmenims (taip pat jų palikuonims, t. y. vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams),
kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo LR piliečiai iki Lietuvos okupacijų pradžios
1940 m. birželio 15 d. ar išvyko iš Lietuvos po 1990 metų kovo 11 d.
nepriklausomai nuo tokių asmenų gyvenamosios vietos ar nuo kitos valstybės
pilietybės įgijimo fakto ir prieš paties piliečio valią neatimtų jo prigimtinės teisės į
Lietuvos pilietybę;
b) Įstatymo būdu eliminuoti reikalavimą, kad vaikas, turintis LR ir kitos šalies
pilietybę, sulaukęs 21 metų, turėtų atsisakyti kitos valstybės pilietybės;
c) LR pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimui prašome LR Seimą sudaryti darbo
grupę, kurioje dalyvautų ir PLB Valdybos siūlomi atstovai.
2. Įpareigojame JAV LB Krašto valdybos (KV) pirmininkę sukurti „Pilietybės išsaugojimo
darbo grupę“, sudarytą iš ne daugiau kaip 5 asmenų, vykdyti PLB Seimo ir JAV LB
Tarybos nutarimus (rezoliucijas) bei atstovauti JAV Lietuvių Bendruomenei pilietybės
išsaugojimo reikalais.
3. Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą vykdyti šiuos toliau pateiktus
papildytus ir patobulintus nutarimus, priimtus JAV LB XX Tarybos trečioje sesijoje:
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a) Raginti JAV LB Krašto valdybą ir JAV LB apylinkes kreiptis į JAV senatorius ir
Kongreso narius, prašant juos stoti į ,,Baltic Caucus” ir paremti Baltijos šalis, esant
įtemptai pasaulio politinei atmosferai;
b) Kreiptis į JAV Kongresą ir administraciją su prašymu liberalizuoti ir pagreitinti
pigesnį suskystintų dujų eksportą į Lietuvą bei kitas NATO šalis sąjungininkes,
tokiu būdu prisidedant prie energetinio saugumo bei alternatyvių energijos šaltinių
užtikrinimo;
c) Kreiptis į JAV Senatą, Kongresą ir administraciją su prašymu sustiprinti NATO ir
JAV apsaugą Lietuvai, t. y. prašant, kad būtų:
1. Įkurta nuolatinė NATO bazė Lietuvoje, kurioje nuolat būtų ne mažiau kaip
batalionas JAV karių ir karių iš Europos kraštų, neturinčių bendros sienos su
Rusija;
2. Pratęstas Lietuvoje esančios 173-iosios oro desantininkų kuopos išlaikymas
neribotam laikui arba tol, kol Lietuva jaučia karinę grėsmę iš kaimynų;
3. Padėta Lietuvai įsigyti daugiau prieštankinių ir priešlėktuvinių ginklų;
4. Padėta Lietuvai surasti alternatyvų energijos šaltinių;
5. Įkurta nuolatinė NATO jūros bazė Baltijos jūroje;
6. Pagelbėta Lietuvai sustiprinti sienų apsaugą;
7. Greičiau įrengta JAV priešraketinės gynybos sistemos bazė (kurios steigimas
atšauktas 2009 metais) Lenkijoje.
8. Išvystyta JAV ir NATO reagavimo principus į Rusijos didėjančias
provokacijas Baltijos kraštuose.
d) Prašyti LR Seimo ir LR Vyriausybės:
1. priimti sprendimą, kad užsienyje gyvenantys LR piliečiai kituose LR
rinkimuose:
a) galėtų balsuoti internetu, užtikrinant interneto saugumo reikalavimus ir
anonimiškumą;
b) vietoje vienos vienmandatės Naujamiesčio apygardos įkurti daugiau
rinkiminių apygardų, skirtų užsienyje gyvenantiems lietuviams,
atsižvelgiant į realų užsienyje gyvenančių lietuvių skaičių;
2. prie LR Vyriausybės įsteigti instituciją, kuri rūpintųsi užsienyje gyvenančių
lietuvių reikalais ir užtikrintų Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisijos veiklą ir jos tęstinumą.

4. Įpareigojame LR Seimo ir PLB komisijoje dirbančius JAV LB atstovus įtraukti
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į ateinančios 2015 metų sesijos darbotvarkę šiuos klausimus ir temas:
a. Pilietybės įstatymo pataisos be referendumo;
b. Raginimai Lietuvos valdantiesiems dabar pradėti skirti 2 % nuo Lietuvos bendrojo
vidaus produkto (BVP) krašto apsaugai. (NATO gynybai);
c. LR kariuomenės karinio rezervo subūrimas į komandų struktūras;
d. Parama televizijos kanalui rusų kalba, perduosiančiam objektyvias (be propagandos)
žinias rusams, gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
e. Kreiptis į LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad būtų sukurtos atskiros rinkimų
apygardos užsienyje gyvenantiems LR piliečiams ir pastarieji turėtų teisę išrinkti tik
užsienyje gyvenantiems LR piliečiams atstovausiančius LR Seimo narius.
5. Įpareigojame JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybą bei JAV LB apylinkes kreiptis į
JAV administraciją, Senatą, Kongresą bei spaudą, raginant vykdyti 1994 m. gruodžio 5 d.
JAV, Rusijos ir D. Britanijos pasirašytą Budapešto memorandumą (vėliau patvirtintą
Kinijos ir Prancūzijos), kuriuo įsipareigota apsaugoti Ukrainos nepriklausomybę, teritorijos
vientisumą ir suverenitetą:
a) prašant nepripažinti okupuoto Krymo prijungimo prie Rusijos Federacijos;
b) išreiškiant susirūpinimą dėl Krymo totorių ir ne rusų kilmės asmenų, gyvenančių
Kryme, žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų;
c) suteikiant Ukrainos vyriausybei priemones, padėsiančias apsiginti ir sustabdyti
karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje, t. y. teikiant prieštankinius ir
priešlėktuvinius ginklus, redaro paslaugas, „drones“, kariuomenės ekspertų
pagalbą, reikalingą informaciją ir karinės priežiūros techniką.

C. PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba:
1. Pripažindama ir besidžiaugdama Lietuvos Respublikos laisve ir vieta demokratinių tautų
gretose remia šiandieninę Lietuvą, kuri buvo atkurta tautos valia kaip parlamentinė Respublika, kurios
gerovė kuriama demokratinių vertybių ir tolerancijos pagrindu;
%25

2. Atsižvelgiant į Rusijos agresiją Ukrainoje ir grasinimus Baltijos valstybėms įpareigoja JAV LB KV ateinančiais rinkiminiais metais tiesiogiai kreiptis į JAV pagrindinių
politinių partijų platformų komitetus į savo platformas įtraukti pastraipą dėl JAV gynybos
departamento bendradarbiavimo su NATO dėl Rusijos grėsmės Ukrainai ir Baltijos
valstybėms;
3. Atsižvelgiant į stoką informacijos apie užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą a. įpareigoja JAV LB KV bendradarbiauti su Lietuvos Radiju ir Televizija (LRT) pristatant
daugiau video informacijos apie JAV LB kultūrinę, švietimo ir visuomeninę veiklą
Lietuvos labui nuolat priminti Lietuvos lietuviams, kad esame viena tauta su tomis
pačiomis tradicijomis ir meile Lietuvai. Ypatingai svarbu Lietuvoje gyvenantiems
lietuviams daugiau žinoti apie JAV LB visuomeninę veiklą Lietuvos labui;
b. įpareigoja JAV LB KV dažniau rašyti straipsnius apie užsienio lietuvius ir jų veiklą į
įtakingus Lietuvos laikraščius;
c. įpareigoja JAV LB KV greitai reaguoti į netikslias ir tyčiomis skleidžiamas negatyvias žinias
ar straipsnius apie užsienio lietuvius;
d. ragina JAV lietuvių jaunimą dažniau lankytis Lietuvoje ir dalyvauti įvairioje prasmingoje
veikloje su Lietuvos jaunimu kaip “Misija Sibiras” bei dirbti LISS ir kitų organizacijų
rengiamose stažuotėse.
4. Pažymėdama, kad dalyvavimas valstybės rinkimuose yra reikšmingas ryšio su savo Tėvyne
ženklas ragina JAV Lietuvių Bendruomenės Valdybą bei šalių bendruomenes skatinti užsienio
lietuvius aktyviai dalyvauti Lietuvos rinkimuose.
*********************************************************************
Sekanti rezoliucija patvirtina ir patikslinta JAV LB XX Tarybos pratęstos rezoliucijos 3.d.1.a
pastraipą.
*********************************************************************
5. Pabrėždama, kad balsavimas internetu turi potencialą itin reikšmingai palengvinti užsienio
lietuvių dalyvavimą Lietuvos rinkimuose ir balsavimuose dėl referendumų;
atkreipdama dėmesį, kad šiuo metu nepatenkinamai įgyvendinama lygi rinkimų teisė,
įtvirtinta Konstitucijos 55, 78 ir 119 straipsniuose, nes užsienio lietuviams nesudarytos
vienodos sąlygos dalyvauti LR rinkimuose, kaip ir Lietuvoje gyvenantiems LR piliečiams;
teigdama, kad balsavimo internetu įgyvendinimas sustiprintų ir realiai įgyvendintų lygią
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a. ragina Lietuvos Vyriausiąją rinkimų komisiją artimiausiu metu, užtikrinus tinkamas
saugumo priemones, įgyvendinti balsavimą internetu, leidžiant balsuoti užsienio
lietuviams;
b. skatina užtikrinti, kad balsavimas internetu būtų patogus ir lengvas naudoti užsienio
lietuviams. Tam būtina įgyvendinti kuo įvairesnes ir užsienio lietuviams prieinamas
tapatybės nustatymo formas. Reikia atsižvelgti į tai, kad:
1. tapatybės nustatymo naudojantis asmens tapatybės kortele ir kortelių skaitytuvu
nepakanka, nes šis būdas reikalauja turėti papildomą įrenginį;
2. tapatybės nustatymas mobiliuoju parašu tinkamas tik tuo atveju, jei būtų sudaryta
galimybė identifikuotis naudojantis kitų šalių mobiliųjų operatorių teikiamomis
mobiliojo parašo paslaugomis;
3. nuolat vystomos alternatyvios tapatybės nustatymo priemonės, kurios turėtų būti
diegiamos balsavime internetu.
*********************************************************************
Rezoliucijos 6 ir 7 pabrėžia skirtumą tarp “pilietybės išsaugojimo” ir “dvigubos pilietybės”,
kadangi JAV LB turi skirtingus nurodymus dėl jų įgyvendinimo.
*******************************************************************
6. Laikosi nuomonės, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę teisę į Lietuvos Respublikos
pilietybę;
pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies
pilietybę, asmenims (taip pat jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių
tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki Tarybų Sąjungai okupuojant Lietuvą
1940 m. birželio 15 d. ir išvyko iš nepriklausomos Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d., tikėdamiesi
neprarasti Lietuvos pilietybės;
Anot Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 12 straipsnio: “Pilietybės įgijimo ir
netekimo tvarką nustato įstatymas”.
įsitikinus, kad aukščiau apibrėžtas atskiras atvejis apriboja besikreipiančiųjų skaičių ir turi savo
vidinius saugiklius bei stabdžius a. ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezidentą(ę):
1. Kuo skubiau priimti Pilietybės įstatymo pataisas, įgyvendinant lietuvių kilmės Lietuvos
piliečiams ir jų palikuonims prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę dirbant su Lietuvos
konstitucinės teisės ekspertais ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais;
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2. Įstatymo būdu eliminuoti reikalavimą, kad vaikas, turintis LR ir kitos šalies pilietybę,
sulaukęs 21 metų, turėtų atsisakyti kitos valstybės pilietybės;
b. kreipiasi į Lietuvoje registruotas politines partijas su prašymu į LR Seimo programą įtraukti
Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimo siūlymus.
7. Atkreipdama dėmesį, kad Konstitucinis teismas tris kartus – 2003, 2006 ir 2013 m. išaiškino, kad norint Lietuvoje įteisinti dvigubą pilietybę kitokiais negu „ypač retais,
išimtinais“ atvejais, būtina keisti Konstitucijos 12 straipsnį;
pripažindama, kad galutinį ir neapskundžiamą sprendimą dėl įstatymų atitikimo
Konstitucijai priima Konstitucinis teismas, ir net nesutinkant su jo pozicija, jo sprendimais
vadovautis privaloma;
pabrėždama, kad Referendumo įstatymo nuostata, pagal kurią referendume dėl
Konstitucijos 12 straipsnio keitimo referendumo nuostatai pritarti turėtų daugiau nei pusė
visų balso teisę turinčių ir į rinkėjų sąrašus įtrauktų rinkėjų, yra pernelyg griežta ir stipriai
sumažina galimybę surinkti reikalingą balsų kiekį;
atkreipdama dėmesį, kad galimybė balsuoti internetu užsienio lietuviams sudarytų
palankias sąlygas dalyvauti balsavime dėl referendumo ir padidintų jo sėkmės tikimybę;
suprasdama visų pagrindinių Lietuvos partijų paramos referendumui svarbą;
pripažindama, kad dėl aukštų dalyvavimo reikalavimų ir laiko trūkumo įgyvendinti
plataus masto informacinę kampaniją, egzistuoja maža tikimybė, jog referendumas įvyktų,
jei būtų organizuojamas kartu su 2016 m. Seimo rinkimais remia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XV Seimo rezoliuciją dėl dvigubos pilitybės ir
įpareigoja jos atstovus toliau dirbti tam tikslui su Lietuvos valdžia;
8. Pripažindama svarbą visuomeninės veiklos Lietuvos labui 1. įpareigoja Tarybos narius išplatinti šios Tarybos rezoliucijas savo apylinkėse;
2. ragina apylinkes paskirti valdybos narį palaikyti ryšius su savo vietovės JAV Kongreso
atstovais Lietuvos labui.

9. Pastebėjusi, kad JAV ir kitų kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjungos galėtų stipriau dalyvauti LB
visuomeninėje veikloje;
pripažindama, kad jaunimas gerai susipažinęs ir mokantis naudoti naujausią kompiuterinę
komunikacijos technologiją (Twitter, Facebook ir t.t.);
suprantanti nuolatinę tokios veiklos svarbą, ypač šiais laikais, kai Lietuvai rimta Rusijos
grėsmė ir užsienio lietuviai pageidauja pilietybės išsaugojimo -
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ragina ir įpareigoja JAV LJS veikliau įsijungti į JAV LB visuomeninę veiklą, ypač skleidžiant
informaciją skatinant JAV lietuvius balsuoti, dalyvauti pilietinėje veikloje Lietuvoje ir savo
kraštuose bei rašant laiškus JAV politikams ir žiniasklaidai Lietuvos naudai.
10. Atsižvelgiant į tai, kad dr. Broniaus Makausko knyga “Lietuvos Istorija”, naudojama
lietuviškose mokyklose ir išversta į anglų kalbą, redaguota ir globota dr. Vytauto Černiaus,
dr. Algirdo Marcherto ir dr. Vytauto Babušio ir kitų gerbiamų istorikų bei visuomenininkų;
atsižvelgiant į tai, kad knygos redakcija arti pabaigos;
atsižvelgiant į tai, kad redaktoriai surinko arti $50,000 knygos vertimui ir
spausdinimui ir tie pinigai buvo įnešti į JAV LB iždą; pageidauja, kad JAV LB Krašto Valdyba nedelsiant:
1. sukurtų peržiūros komisiją, užtikrinančią, kad būtų galutinai suvienodintas kalbos stilius
ir pataisyta knygos redakcija;
2. išleistų knygą, nurodant šio veikalo remėją bei leidėją JAV Lietuvių Benduomenę.
_______________________________________
Septintas posėdis
30. JAV LB Krašto valdybos pirmininko/ės rinkimai – Nominacijų komisija:
a. Kandidatų pristatymas
b. Kandidatuojančių pasisakymas/-ai: Sigita Šimkuvienė-Rosen ir Kęstutis Eidukonis. Po
prisistatymo K. Eidukonis atšaukė savo kandidatūrą.
31. JAV LB Konfliktų Sprendimo komisijos rinkimai – Nominacijų komisija.
a. Kandidatų pristatymas (7 teisėjai ir 3 kandidatai).
b. Kandidatuojančių pasisakymai: Aušra Buožienė, Sigita Damašienė, Algimantas Gečys,
Violeta Gedgaudienė, Tomas Girnius, Birutė Kairienė, Monika Kungienė, Tomas
Mitrulevičius, Živilė Ramašauskienė, Giedrė Stankūnienė, Raimundas Šikaitis, Laura
Vidžiūnaitė.
32. JAV LB Kontrolės komisijos rinkimai – Nominacijų komisija.
a. Kandidatų pristatymas (renkami 3 nariai).
b. Kandidatuojančių prisistatymas: Rimvydas Baltaduonis, Rima Girniuvienė, Nerija
Orentienė,
Daina Petkevičienė, Paulius Slavėnas.
33. JAV LB XXI Tarybos Prezidiumo rinkimai – Nominacijų komisija.
a. Kandidatų pristatymas (renkami ne mažiau kaip 3, rekomenduojama 5)
b. Kandidatuojančių prisistatymas: Regina Balčaitienė, Rima Girniuvienė, Diana
Plačiakienė,
Juozas Polikaitis, Dalia Shilas, Laimai Šileikytė-Hood.
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34. JAV LB XXI Tarybos balsavimas
Pirmininko, Konfliktų sprendimo komisijos, Kontrolės Komisijos ir XXI Tarybos
prezidiumo.
Šv. Mišios-aukojo kun. Gintaras Jonikas
Vakarienė ir koncertas Clevelando Šv. Kazimiero parapijos salėje. Po koncerto KV pirm. S.
Šimkuvienė padėkojo ir apdovanojo nusipelniusius bendruomenininkus.
Sekmadienis, 2015 m. rugsėjo 27 d.
Aštuntas posėdis
35. Rinkimų duomenų paskelbimas: Irena Blekys
Krašto valdybos pirmininkė: Sigita Šimkuvienė-Rosen
Tarybos prezidiumas: Regina Balčaitienė, Rima Girniuvienė, Diana Plačiakienė, Juozas
Polikaitis,
Laima Šileikytė-Hood. Dianai Plačiakienei pasitraukusiai iš sąstato, įsijungė Dalia Shilas,
Kontrolės komisija: Rimvydas Baltaduonis, Nerija Orentienė, Paulius Slavėnas. Pauliui
Slavėnui
pasitraukusiam iš sąstato įsijungė Daina Petkevičienė.
Konfliktų sprendimo komisija: Aušra Buožienė, Algimantas Gečys, Violeta Gedgaudienė,
Monika
Kungienė, Živilė Ramašauskienė, Raimundas Šilkaitis, Laura Vidžiūnaitė. Kandidatai: Sigita
Damašienė, Tomas Girnius, Giedrė Stankūnienė.
36. JAV LB XX Tarybos prezidiumas perduoda pareigas JAV LB XXI Tarybos prezidiumui.
Pirmininkauja: Juozas Polikaitis
Sekretoriauja: Regina Balčaitienė
37. X Dainų šventės komiteto pranešimas - Kastytis Giedraitis PRIEDAS #15
K. Giedraitis pranešimą pristatė raštu. KV pirm. Sigita Šimkuvienė priminė, kad $125,000
paskola
Dainų šventės ruošimui buvo grąžinta ir pelno liko apie $15,000. Iš tos sumos, kai atskaičiuos
likusias mažas išlaidas ir video paruošimą, gal Krašto valdybai liks apie $6,000. Šventės
ruošime
dirbo virš 200 savanorių.
38. JAV LB 2016 m. sąmatos pristatymas ir priėmimas – Algimantas Gustaitis. PRIEDAS
#16
2016 SĄMATOS SANTRAUKA
Pajamos

Išlaidos

(Deficitas)/ Likutis
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Tiesioginis KV iždas:
Netiesioginiai iždai:
Švietimo tarybos iždas:
Socialinių reikalų tarybos iždas:*
*Be partizanų fondo

$986,227
$297,740
$ 76,016
$472,200

($985,227)
($372,175)
($ 76,000)
($ 72,200)

VISO $1,774,181

($1,505,602)

($58,002)
($74,425)
$
16
$400,000

$267,579

Balsų pritarimu sąmata buvo patvirtinta.
39. Sekančios sesijos vietos ir datos nustatymas.
J. Udrienė pristatė Arvydo Urbonavičiaus siūlymą parinkti Omaha (NE) apylinkę.
D. Vidutienė pristatė Washington, D.C. siūlymą.
Balsavusių nuomonė pritarė Washington, D.C. vietovę su sesijos data 2016 m. spalio 7,8,9 d.
40. JAV LB XXI Tarybos narių pasisakymai, klausimai, siūlymai.
Šiomis temomis buvo pasisakyta: Clevelando sodybos likvidavimas, “Bridges” žurnalo
platinimas,
Šokių šventės aukos bei šventės pelnas, sporto renginiai jaunimui, geresnis LB tinklalapis,
atgaivinimasTarybos Sporto komisijos, kreipimasis į Įstatų komisiją dėl sesijos kelionių
išlaidų
padengimo.
41. Sesijos uždarymas
J. Polikaitis padėkojo pereitos Tarybos prezidiumo nariams, KV pirm. Sigitai Šimkuvienei ir
visai
jos valdybai, Algiui Gudėnui ir jo sesijos rengimo komitetui ir visiems sesijos dalyviams.
Pabaigai
kvietė visus sugiedoti “Lietuva brangi”.

___________________________________
Janina Udrienė, LB XX Tarybos prezidiumo sekr.

Protokolo PRIEDAI
#1 Tarybos naujų narių orientacijos turinys – J. Udrienė
#2 Vadovėlis “Ką veikia JAV LB Taryba?” - prezidiumas
#3 Amb. Ž. Pavilionio sveikinimas
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#4 Lietuvių Fondo sveikinimas – M. Kasniūnas
#5 Tarybos rinkimų 2015 pranešimas – A. Grybas
#6 Prezidiumo pranešimas – J. Polikaitis
#7 LR Seimo/PLB komisijos pranešimas – J. Prunskis
#8 Nutarimų forma - prezidiumas
#9 KV veiklos ataskaita – S. Šimkuvienė-Rosen
#10 KV Finansų ataskaita 2014 – A. Gustaitis
#11 KV Visuomeninių reikalų tarybos ataskaita – D. Vidutienė
#12 KV Mokslo tarybos ataskaita – R. Balčaitienė
#13 Kontrolės komisijos Revizijos aktas – E. Bubnys
#14 A. Gečio paskaita
#15 Dainų Šventės ataskaita 2015– K. Giedraitis
#16 2016 m. Sąmata – A. Gustaitis
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