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A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praėjusioje sesijoje priimtus nutarimus, nes
jie buvo įgyvendinti, šiuo metu negali būti įgyvendinami, arba prarado
aktualumą.
Atliktos arba ilgalaikės, tapusios nuolatinėmis:
1) Dėl knygos “History of Lithuania” išleidimo – Knyga išleista, komisija sveikina
visus prisidėjusius prie šio didelio darbo užbaigimo. BAIGTA
2) Dėl JAV LJS aktyvumo visuomeninėje veikloje – skatina KV įvairiomis
priemonėmis per vietos bendruomenes įtraukti jaunimą į organizacijos veiklą. Keli
projektai organizuojami KV Visuomeninių reikalų Tarybos Lietuvos ir Latvijos
ambasadose. Taip pat vyko Baltic Advocacy Day su atstovų – senatorių ir
kongresmenų lankymu Washington. TOKIA VEIKLA TURĖTŲ LIKTI
NUOLATINE.
3) Dėl Ukrainos - JAV LB Taryba įpareigoja KV Visuomeninių Reikalų tarybą
kreiptis į JAV valdžią, kad būtų pagreitintas Ukrainos priėmimas į NATO. Taip pat
kreiptis į LR vyriausybę (per LR Seimo/PLB komisiją), kad ji remtų Ukrainos
priėmimą į ES. Raginti JAV vyriausybę, pagal galimybes, teikti paramą ir
neginklinę pagalbą Ukrainos kariams. TEMOS ĮTRAUKTOS Į ATVIRUTES -#4.
4) Dėl pavyzdinių atvirukų rašant JAV valdžios atstovams - JAV LB Taryba
įpareigoja JAV LB KV Visuomeninių Reikalų tarybą apylinkėms išsiųsti

kreipimosi į JAV valdžios atstovus pavyzdžius - atvirukus, raginant rašyti savo
išrinktiems atstovams dėl:
a) Astravos atominės elektrinės
b) Krymo aneksijos/paramos Ukrainai
c) Rusijos keliamos grėsmės ir informacinio karo
d) Magnitskio sąrašo
IŠSPAUDINTI IR PLATINTI VISOMS JAV LB APYLINKĖMS. PASISEKĖ
ĮVAIRIAI. SIŪLOMA KARTOTI
As someone deeply concerned about the existential threat that Russia poses to the U.S. and its European allies,
We oppose:
1) Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany, a Kremlin scheme to politicize energy and undermine attempts to
make Europe less dependent on Moscow.
2) Unsafe “Ostrovets” Russian-built nuclear power plant in Belarus just 30 miles from Vilnius.
3) Russian troops posted in Kaliningrad and Belarus offering Russia a corridor to Europe and the Baltic Sea.
Please support Enforcement of sanctions that bar Russian firms from bypassing
financing, technology and funds transfer, and asset transaction directives.
Enforce the provisions of the Magnitsky and Global Magnitsky Acts on human rights,
sanctioned persons, and corruption issues.

Signature_________________________Name _____________________________
Address ___________________________________________________________

As someone deeply concerned about the existential threat that Russia poses to the U.S. and its allies, we note that:
The 2014 invasion of Ukraine and annexation of Crimea were egregious violations of
international law. According to UN reports, over 10,000 Ukrainian citizens have
been killed and 1.8 million displaced because of this war.
We stand in solidarity with Ukraine’s fight to restore its borders, institute reforms
and firmly establish democratic values and institutions. We favor appropriations for
defensive military support and eventually welcoming the nation into Euro-Atlantic
structures.
Signature____________________________ Name___________________________
Address______________________________________________________________

As someone deeply concerned about the existential threat that Russia poses to the U.S. and its European allies,
We strongly support continued military cooperation with our
NATO and non-NATO partners at current or increased levels.
We urge U.S. support for NATO membership for qualified
countries. We also call for NATO’s capabilities to evolve to
meet a changing security environment, including cybersecurity
breaches, disinformation campaigns, and hybrid warfare.

Signature____________________________
Name___________________________
Address______________________________________________________________

As someone deeply concerned about the existential threat that Russia poses to the U.S. and its allies,
NATO member countries have taken turns safeguarding Baltic airspace since
Estonia, Latvia and Lithuania joined the Alliance in 2004.We appreciate the
U.S. Air Force's participation. Please support continued air policing in the
Baltic.
Also, please support funding for ERI - the European Reassurance Initiative, in
the U.S. defense budget.

Signature____________________________ Name___________________________
Address______________________________________________________________

5.) Dėl pilietinio sąmoningumo ir aktyvumo
JAV LB Taryba ragina KV Visuomeninių Reikalų tarybą skatinti JAV LB apylinkes
palaikyti glaudžius ryšius su vietiniais JAV valdžios atstovais ir kviesti juos dalyvauti
lietuviškuose renginiuose, siekiant aktyvinti lietuvių pilietinį sąmoningumą.
VYKDOMA IR NUOLATINĖ
6) Dėl pilietinės akcijos “Mūsų metas DABAR”
JAV LB Taryba ragina KV visais būdais (tiek žmogiškųjų ir finansinių išteklių
pritraukimu, tiek viso LB apygardų, apylinkių, lituanistinių mokyklų tinklo įtraukimu, ir
pan.) tęsti palaikymą 2016-aisiais metais pradėtai JAV LB pilietinei iniciatyvai "Mūsų
metas #DABAR", raginančiai dalyvauti ir aktyviai balsuoti LR rinkimuose, taip pat ir
artėjančiuose 2019-ųjų metų LR Prezidento rinkimuose bei referendume dėl pilietybės
išlaikymo, jei toks bus paskelbtas. Akivaizdu kad tokios iniciatyvos yra ne tik efektyvios,
bet ir dera su JAV LB tikslais. ATNAUJINTA

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos dar neįgyvendintus arba priimtus nutarimus su
naujomis pataisomis:
1) Dėl balsavimo internetu –
JAV LB Taryba,
1. pabrėždama, kad balsavimas internetu turi potencialą itin reikšmingai
palengvinti užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos rinkimuose ir
balsavimuose dėl referendumo;
2. 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;
3. teigdama, kad balsavimo internetu įgyvendinimas sustiprintų ir realiai
įgyvendintų lygią rinkimų teisę –
a) įpareigoja Krašto Valdybą artimiausiu metu kreiptis į Lietuvos Vyriausiąją
rinkimų komisiją, kad, užtikrinus tinkamas saugumo priemones, būtų
įgyvendintas balsavimas 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.
2) Dėl partizanų “Miško brolių” draugijos pastato
JAV LB Taryba įpareigoja JAV LB KV Visuomeninių Reikalų tarybą parašyti padėką
LR Ministrui pirmininkui už tai, kad šis klausimas jo žinioje eina pirmyn ir prašo jo
Vyriausybei pateikti PLB ir JAV LB išsamius ir dažnus pranešimus apie jo pažangą.

3) Dėl LR pilietybės išsaugojimo –
JAV LB Taryba remia 2018 m. PLB Seimo priimtą rezoliuciją dėl LR pilietybės
išsaugojimo:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
prašo Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Prezidentės kuo greičiau spręsti
klausimą dėl gimimu įgytos teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo formos;
prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas
gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, šviesti ir sutelkti visą
visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų bei numatyti tinkamą šią veiklą koordinuojančių
valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų finansavimą.
C. Komisija siūlo šias naujas rezoliucijas
1) Dėl PVM sumažinimo Lietuvoje – JAV LB Taryba – Įpareigoja JAV LB KV
raginti LR valdžią sumažinti nepaprastai aukštą PVM maistui Lietuvoje - net 21%
už maistą, palyginus su 5% kaimynės Lenkijos. Aukštas PVM vargina Lietuvos
žmones ir kenkia Lietuvos verslui, tiesiogiai prisideda prie emigracijos. JAV LB
Taryba prašo stengtis ieškoti kitų LR valdžios projektų finansavimo formų.
2) Dėl paruošimo jaunų veikėjų visuomeninei veiklai – Įpareigoja JAV LB KV
raginti LB apylinkes pakviesti jaunino organizacijų atstovus į bent vieną valdybos
posėdį per metus, kai svarstomi svarbus einamieji visuomeniniai reikalai, kad
jaunimas geriau suprastų apylinkių pareigas ir lengviau sutiktų dalyvauti LB
veikloje.

3) Dėl lietuviškų archyvų – JAV LB Tarybos pozicija yra ta, kad archyvai turi likti
ten, kur jie buvo sukurti ir butų išsaugoti. Taryba remia prieinamumą tyrinėtojams
prie archyvų ir medžiagos kopijų pasidalinimą su tais, kurie jų pageidauja.
Įpareigoja JAV LB KV bendradarbiauti su archyvu darbuotojais, kad šį praktika
būtų reglamentuota.
4) Dėl šmeižto žiniasklaidoje – dėl tęsiamos plačios ir melagingos priešiškų jėgų
skleidžiamos dezinformacijos, kuri juodina laisvės kovotojų atminimą, kelia
abejones dėl Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro kompetencijos.
Įpareigoja JAV LB KV ieškoti būdų diskredituoti dezinformaciją bei neteisingus
šaltinius, viešinti ir aiškinti, pateikti tikrus faktus bei objektyvią istoriją JAV ir
kituose kraštuose, kur vyksta toks šmeižtas. Siūlo bendradarbiauti su LR valdžia ir
diplomatais, kurie turi geresnį prieinamumą prie pasaulinės žiniasklaidos.

