LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJOS
NUOSTATAI
I. PAVADINIMAS
Komisijos pavadinimas - Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Komisija
(toliau: Komisija)
II. KOMISIJOS TEISINIS PAGRINDAS
2.1. Komisija veikia Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. X -1103,
paskelbtu 2007 m. balandžio 26 d. Valstybės žiniose ir galioja nuo 2007 m. gegužės 1 d., pakeičiančiu
Seimo priimtus nutarimus Nr. X-655 (2006 m. birželio 8 d.), Nr. X-275 (2005 m. birželio 23 d.), Nr.
IX-733 (2002 sausio 24 d), Nr. IX-234 (2001 m. kovo 27 d.) ir Nr. 1-776 (1995 m. sausio 26 d.) dėl
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės Komisijos.
2.2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau PLB) Valdybos 2006 m. rugpjūčio 21 d. priimtu
nutarimu, kurio pagrindu Lietuvos Respublikos Seimas (toliau LR Seimas) 2007 m. balandžio 19 d.
nutarimu Nr. X-1103, sudarė LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Komisiją Seimo
kadencijos laikotarpiui, suteikiant nuolatinės LR Seimo Komisijos statusą.
2.3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII Seimas, siekdamas platesnio geografinio lietuvių
atstovavimo 2009 m. liepos 10 d. įpareigojo PLB Valdybą dėti pastangas papildyti Komisijos sudėtį
Lietuvių Bendruomenių atstovais iš Australijos ir Pietų Amerikos bei pataisytus Komisijos nuostatus
pateikti PLB XIII Seimo nariams tvirtinti.
III. KOMISIJOS PASKIRTIS IR VEIKLOS APIMTIS
3.1. Komisijos paskirtis ir veiklos apimtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių
lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita
informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti
valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.
IV. KOMISIJOS SUDĖTIS
4.1. Komisiją sudaro:
4.1.1. LR Seimo nariai - po vieną nuo kiekvienos Seimo frakcijos.
4.1.2. Dešimt (10) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų LB pasiūlytų ir PLB Valdybos išrinktų
atstovų:
1) trys JAV LB atstovai,
2) vienas Kanados LB atstovas,
3) du Vakarų Europos LB atstovai,
4) vienas Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų LB atstovas,
5) vienas Lietuvos etninių žemių LB atstovas,
6) vienas Pietų Amerikos kraštų LB atstovas,
7) vienas Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos kraštų LB
atstovas.
4.2. LR Seimo frakcijos savo atstovus į Komisiją paskiria per Seimo nuostatuose nurodytą laikotarpį.

4.3. Kraštų LB Valdybos/Tarybos savo kandidatus į Komisiją pasiūlo per PLB Valdybos nurodytą
laikotarpį.
4.4. PLB Valdyba, atsižvelgdama į pasiūlytų kandidatų geografinį reprezentavimą ir vadovaudamasi
LB kraštų Valdybų/Tarybų pateiktomis rekomendacijomis bei kandidatų biografijomis, išrenka
atstovus į Komisiją.
4.5. PLB Valdyba taip pat išrenka Komisijos narių pavaduotojus, kurie dalyvautų Komisijos
posėdžiuose vietoj negalinčių dalyvauti Komisijos narių. Komisijos nario pavaduotojas posėdyje turi
visas Komisijos nario teises. Komisijos pavaduotojus pasiūlo kraštų LB Valdybos/ Tarybos pagal šių
nuostatų 4.1.2. punktą.
4.6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas pateikia LR Seimo pirmininkui išrinktų į
Komisiją atstovų ir pavaduotojų sąrašą per mėnesį nuo jų išrinkimo. PLB atstovų kadencija sutampa
su PLB Valdybos kadencija. PLB atstovai gali būti pakeisti PLB Valdybos rašytiniu pranešimu.
4.7. Komisijos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų kraštų LB atstovai, PLB
Valdybos nariai bei PLB atstovas Lietuvoje.
4.8. Komisija turi du pirmininkus ir du pavaduotojus: vieną pirmininką ir pavaduotoją numatyta
tvarka renka Seimo nariai, o kitą pirmininką ir pavaduotoją renka PLB Valdybos išrinkti Komisijos
atstovai. Pasiūlytus Komisijos pirmininkus ir pavaduotojus tvirtina LR Seimas.
V. KOMISIJOS VEIKLA IR DARBO ORGANIZAVIMAS
5.1. Komisija į darbo posėdžius renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus Komisijos nustatytu laiku.
Darbo tęstinumui užtikrinti tarp posėdžių yra sudaromos darbo grupės, kurios seka kaip yra
įgyvendinami pasiūlymai, renkama papildoma informacija. Darbo grupių nariai bendrauja nuotoliniu
būdu.
5.2. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių ir kai jų
tarpe yra ne mažiau kaip 2/3 PLB Valdybos išrinktų Komisijos narių.
5.3. Pasiūlyta darbotvarkė yra tvirtinama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu.
Darbotvarkė keičiama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu.
5.4. Į Komisijos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, PLB atstovas
Lietuvoje, PLB Valdybos ir kraštų Valdybų bei Tarybų pirmininkai ar jų atstovai, o taip pat ekspertai
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
5.5. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, daromas garso įrašas ir rengiama stenograma, Posėdžiai
vyksta lietuvių kalba.
5.6. Baigdama darbą, Komisija preliminariai nustato kitų posėdžių datą ir priima sprendimą dėl jų
šaukimo.
5.7. Komisijos posėdžiai yra atviri visuomenei ir spaudos atstovams.
5.8. Komisijos būstinė yra Vilniuje, LR Seimo rūmuose. Posėdžiai gali vykti ir kitoje sutartoje vietoje.
5.9. Komisijai padeda dirbti Seimo kanclerio paskirti Seimo komisijų sekretoriato darbuotojai.

VI. KOMISIJOS PIRMININKŲ IR KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. PLB atstovų Komisijoje išrinktas pirmininkas, tarpusavio sutarimu su Seimo narių išrinktu
pirmininku, vadovauja Komisijos darbui:
6.1.1. Organizuoja Komisijos darbą, likus 30 dienų iki numatytų posėdžių datos pasiūlo darbotvarkių
projektus.
6.1.2. Vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus.
6.1.3. Šaukia Komisijos posėdžius.
6.1.4. Likus 30 dienų iki numatytų posėdžių datos pateikia Komisijos nariams ir PLB Valdybai
susipažinti ir pritarti posėdžių darbo reglamentui.
6.1.5. Pirmininkauja Komisijos posėdžiams arba paveda pirmininkauti vienam iš Komisijos
pirmininkų pavaduotojų.
6.1.6. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus ir kitus Komisijos priimtus dokumentus.
6.1.7. Vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
6.2. PLB Valdybos išrinkti Komisijos nariai:
6.2.1. Komisijos narys privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose ir laikytis LR Seimo bei PLB Seimo
patvirtintų nuostatų.
6.2.2. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, apie tai informuoja PLB atstovų
rinktą Komisijos pirmininką.
6.2.3. Komisijos nariai turi teisę siūlyti Komisijai svarstyti ir teikti informaciją įvairiais klausimais bei
gauti LR Seimo, kitų valstybės institucijų, PLB ir kraštų LB informaciją su Komisijos veikla
susijusiais klausimais.
6.2.4. Komisijos nariai turi teisę teikti siūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos, dalyvauti diskusijose
visais jose svarstomais klausimais, žodžiu bei raštu teikti pasiūlymus bei pastabas, tartis tarpusavyje
visais Komisijos posėdžiuose svarstomais klausimais, užduoti klausimų posėdžio pranešėjams bei
kitiems kviestiniams asmenims.
6.2.5. PLB atstovaujantys Komisijos nariai turi teisę ne mažiau nei septynių PLB atstovų Komisijoje
pasirašytu dokumentu kreiptis į PLB Valdybą dėl PLB atstovaujančio Komisijos pirmininko ar kito
nario įsipareigojimų nevykdymo ir siūlyti jo/ jų pakeitimą.
VII. KOMISIJOS SPRENDIMAI
7.1. Komisija priima sprendimus bendru sutarimu.
7.2. Išnagrinėjusi ir išanalizavusi klausimus, Komisija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo posėdžių
pabaigos parengia pasiūlymus LR Seimui ir kitoms valstybės institucijoms bei visuomeninėms
organizacijoms, PLB Valdybai ir LB Kraštų Valdyboms/ Taryboms, taip pat teikia Seimo frakcijoms
ir komitetams pasiūlymus bei pastabas dėl įstatymų projektų.

7.3. Komisijos priimti sprendimai valstybės institucijoms yra rekomendaciniai. Valstybės institucijos,
gavusios Komisijos rekomendacijas, pasiūlymus ir juos apsvarsčiusios, praneša Komisijai apie savo
požiūrį bei veiksmus.
VIII. KRAŠTŲ LB ATSTOVAVIMAS KOMISIJOJE
8.1. Kandidatus į Komisiją pasiūlo kraštų LB Valdybos/Tarybos. Kraštų LB Valdybos/Tarybos savo
kandidatus per nustatytą laiką pateikia PLB Valdybai.
8.2. PLB Valdyba, vadovaudamasi pateiktomis rekomendacijomis, kandidatų biografiniais
duomenimis bei šių nuostatų 4.1.2. bei 4.3. punktais, išrenka atstovus į Komisiją.
8.3. Į Komisijos narius kandidatuojantis asmuo privalo pateikti raštišką sutikimą (sutikimo forma
pridedama) ir gyvenimo aprašymą (CV/Resume), nurodant įgytą išsilavinimą, profesinę patirtį bei
visuomeninę/bendruomeninę veiklą.
8.4. Komisijoje PLB atstovaujantys asmenys už savo veiklą yra atskaitingi PLB Valdybai bei juos
rekomendavusių kraštų/regionų LB Valdyboms/Taryboms. Komisijos veikloje jie privalo vadovautis
PLB Seimo bei PLB Valdybos apibrėžtais prioritetais.
8.5. PLB atstovų kadencija Komisijoje sutampa su PLB Valdybos kadencija.
8.6. Komisijoje PLB atstovaujantis pirmininkas apie Komisijos darbą ne vėliau kaip per 30 dienų po
posėdžių pabaigos, suderinęs su PLB komisijos nariais, pateikia raštiškus pranešimus, siunčia
rezoliucijas ir protokolų nuorašus PLB Valdybai. PLB Valdyba gautą medžiagą išsiuntinėja kraštų LB
Valdyboms/ Taryboms. Su pranešimų turiniu supažindinami visi PLB atstovaujantys Komisijos nariai.
Nesutinkantys su pranešimo tekstu, PLB atstovai Komisijoje gali raštiškai pateikti savo nuomonę, o
PLB Valdyba ją pateikia kraštų LB Valdyboms/Taryboms.
8.7. Dėl įvairių priežasčių PLB Valdybos išrinktam atstovui pasitraukus iš Komisijos, į jo vietą,
vadovaujantis šiuose nuostatuose numatyta tvarka, išrenkamas naujas atstovas.
8.8. PLB atstovų Komisijoje veiklos, kelionių bei pragyvenimo išlaidų nepadengia nei LR Seimas, nei
PLB Valdyba. Atskirų kraštų LB gali padengti kai kurias specifines atstovavimo išlaidas.
IX. PLB VALDYBOS UŽDAVINIAI
9. PLB Valdyba:
9.1. Nustato ir skelbia kandidatų į Komisiją siūlymo tvarką bei terminą.
9.2. Teikia informaciją bei paaiškinimus kandidatų rinkimo ir balsavimo kraštų LB Tarybose/
Valdybose klausimais.
9.3. Iš kraštų LB pateiktų kandidatų sąrašo išrenka atstovus ir pavaduotojus į Komisiją vadovaujantis
4.1.2. punkte numatyta geografine reprezentacijos proporcija.
9.4. Praneša LR Seimui ir informuoja žiniasklaidą apie PLB atstovų Komisijoje sudėtį.
9.5. Tvirtina Komisijos priimtas darbo taisykles (reglamentą).
9.6. Keičia PLB atstovus Komisijoje, įskaitant pirmininką, kitų Komisijos narių prašymu, kuris turi
būti pasirašytas ne mažiau nei septynių PLB atstovaujančių Komisijos narių ir aiškiai išdėstytos
siūlymo keisti priežastys,

9.7. Derina veiklą su kraštų LB vadovybėmis.
X. LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ ATSTOVAVIMO KOMISIJOJE BENDRIEJI
NUOSTATAI
10.1. PLB atstovai Komisijoje laikosi Lietuvių Chartos principų bei PLB Konstitucijos, gerbia
Lietuvos Respublikos ir gyvenamojo krašto įstatymus.
10.2. PLB atstovai už savo darbą Komisijoje negauna jokio atlyginimo.
10.3. PLB atstovai Komisijoje susilaiko nuo viešų pareiškimų, kuriuose galėtų būti įžvelgtas
pataikavimas kuriai nors politinei partijai ar grupuotei ar pažeidžiamas asmens orumas.
10.4. PLB atstovams Komisijoje nepavykus priimti vieningo sprendimo svarstomu klausimu, PLB
atstovai tariasi tarpusavyje, konsultuojasi su PLB Valdyba ir balsuoja. Komisijos nariai esminiais
klausimais privalo laikytis PLB Valdybos išsakytos pozicijos bei veiklos krypčių. Daugumos
nubalsuota nuomonė saisto visus Komisijoje esančius PLB atstovus ir tuo klausimu yra laikoma
oficialia PLB pozicija.
XI. KOMISIJOS NUOSTATŲ CHRONOLOGIJA
2007 m. vasario 15 d. PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė kreipėsi į Algimantą Gečį
prašydama, remiantis ankstesniais Seimo ir JAV LB atstovų komisijos nuostatais, paruošti nuostatų
projektą naujai įsteigtos Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Komisijos
veiklai. Aukščiau pateiktas projektas buvo derinamas su PLB Valdybos pirmininke Regina Narušiene.
Jis buvo pateiktas PLB Valdybos peržiūrai ir komentarams. Šie nuostatai buvo patvirtinti PLB
Valdybos 2007 m. kovo 9 dieną.
Naują Komisijos nuostatų redakciją PLB Valdyba priėmė 2010 m. rugsėjo 10 d. ir 2010 m. spalio 1 d.
pateikė PLB XIII Seimo nariams patvirtinti.

