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Bendra rinkimų informacija 
 
JAV Lietuvių Bendruomenė steigia ir remia lituanistines mokyklas, organizuoja teatro festivalius, 
dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, kultūrinius renginius, įvairius archyvus, mokslo ir  kūrybos 
simpoziumus ir puoselėja visą lietuvišką veiklą. Jei visa tai branginame, svarbu įsijungti, būti 
aktyviais LB nariais, kuriems svarbi lietuvių bendruomenė ir kuriems rūpi, kas jai atstovauja. 
 
JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB padalinys, kuris šalia administracinių pareigų, nustato LB 
veiklos kryptį ir veiklos būdus. Nustatytą veiklą toliau vysto Taryboje išrinktas Valdybos 
pirmininkas ir jo pakviesta komanda, patvirtinta Tarybos.  Tarybą sudaro 70 LB narių: 60  rinktų 
per rinkimus, kurie vyksta kas treji metai,  ir 10 Apygardų pirmininkų, rinktų per Apygardos 
suvažiavimą, vykstantį tais pačiais metais kaip Tarybos rinkimai. 

Tarybos rinkimus pravesti  Krašto valdyba skiria Vyriausią Rinkimų komisiją,  kuri prašo apygardų 
ir apylinkių pirmininkų sudaryti rinkimines komisijas, surenka bent 70 kandidatų, praneša rinkimų 
taisykles, balsavimo datas  ir paaiškina balsavimo būdus. Balsavimui pasibaigus,  iš visų apygardų 
surenka balsavimo rezultatus ir juos suveda į baigiamąjį protokolą, kurį pristato Krašto valdybai. 

JAV LB jungia visus šio krašto lietuvius ir suteikia progą tiesiogiai išrinkti savo atstovus. Tad yra 
svarbu  skatinti visus  Bendruomenės narius aktyviai registruotis ir balsuoti  rinkimuose, nes tai yra 
visų Amerikos lietuvių tautinė pareiga ir garbė.   
 
 
Atsakymai dažnai iškeltiems klausimams   
 
Kas gali Tarybos rinkimuose balsuoti? 
Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai sulaukę 18-likos metų.  JAV Lietuvių Bendruomenės 
nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai, ir tokių 
šeimų palikuonys. 
 
Kaip galima balsuoti? 
Balsuoti galima internetu, paštu ir, jeigu yra lietuviškas centras, asmeniškai.   
 
Ar reikia registruotis prieš rinkimus? 
Tiems žmonėms, kurie jau priklauso vienai iš JAV LB apylinkių ir planuoja balsuoti paštu arba 
asmeniškai, registruotis prieš balsavimą (oficialiai užsirašyti JAV LB nariu) nereikia. Tai reikia 
atlikti tik tiems, kurie iki šiol nebuvo JAV LB nariais.  Jeigu žmogus pageidauja, kad būtų įtrauktas 
į JAV LB narių sąrašus, apie tai jis turi pranešti žodžiu arba raštu apylinkės pirmininkui.  Nesuspėję 
to padaryti prieš rinkimus galės tai atlikti atvykę balsuoti.  Tačiau tiems, kurie nori balsuoti 
internetu, būtina iš anksto užsiregistruoti internetu.  Prieš prasidedant rinkimams apylinkių rinkimų 
komisijos gaus sąrašus žmonių,  kurie yra užsiregistravę balsuoti internetu.  Jie turės būti išbraukti 
iš balsavimo asmeniškai ar paštų sąrašo, kad būtų išvengta galimybė  vienam asmeniui balsuoti du 
kartus. 
 
Kas organizuoja internetinį balsavimą? 
Vyriausios rinkimų komisijos narys, paskirtas tvarkyti internetinį balsavimą, praves registraciją ir 
balsavimą internetu.  Jis/ji glaudžiai dirbs su apygardų pirmininkais, o  jie su apylinkių rinkimų 
vadovybe. 
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Mano apylinkėje kas organizuos balsavimą paštu ar asmeniškai? 
Apylinkės balsavimą organizuos apylinkės valdyba.  Jeigu nepajėgi, apygardos valdyba yra 
atsakinga už balsavimą. 
 
Kaip surenkami kandidatai į Tarybą? 
JAV LB paskirstyta į 10 apygardų, trejos iš jų dar paskirstytos į Rinkiminius rajonus. Apygardose 
veikia apie 60 LB apylinkių. Dešimt vienos apylinkės narių gali siūlyti toje apygardoje ar 
rinkiminiame rajone gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai sutikti kandidatuoti. Visi 
pasiūlyti kandidatai bus įtraukti į bendrą tos apygardos ar rinkimų rajono kandidatų sąrašą. 
Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus išrinkti į Tarybą priklausys nuo toje apygardoje ar 
rinkimų rajone balsavusių skaičiaus. 
 
Kas gali būti renkamas Tarybos nariu? 
Kiekvienas LB narys, kuriam svarbi lietuvybė ir kuris ar kuri turi darbštumo bei pareigingumo 
savybes, gali kandidatuoti į Tarybą jeigu jo kandidatūrą siūlo 10 apylinkės narių.  Kandidatai turi 
būti renkami tose apygardose ar rinkiminiuose rajonuose, kuriuose gyvena. Kadangi vietinė 
Apylinkės valdyba bei Apygardos valdyba geriau pažįsta savo narius su visuomeninėmis 
savybėmis, dažnai vietinės LB valdybos kviečia tokius žmones kandidatuoti į Tarybą.  Gali ir pats 
kandidatas surinkęs 10 siūlytojų parašų, iškelti savo kandidatūrą apygardos valdybai. 
 
Kokios pareigos ir darbai laukia išrinktųjų Tarybos narių? 
Tarybos nariai renkami trejiems metams ir privalo dalyvauti metinėse Tarybos sesijose, kurios 
paprastai vyksta rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. Nuvykę į sesiją bus prašomi įsijungti į vieną 
iš dešimties komisijų—  švietimo,  kultūros, jaunimo, visuomeninių reikalų, organizacinių reikalų, 
finansų, socialinių reikalų, sporto, religinių reikalų, ar įstatų. Susirinkę komisijose, pasirinktoje 
srityje nariai svarsto ir siūlo nutarimus Krašto valdybos veiklai. Taip pat iš Tarybos narių yra 
renkamas prezidiumas, kuris tvarko Tarybos veiklą ir bendradarbiauja su Krašto valdyba—Lietuvių 
Bendruomenės Amerikoje veiklos vykdytoja. Taip pat iš Tarybos narių sudaromi įvairūs komitetai 
bei komisijos, kurios veikia pagal įstatuose nurodytas gaires. Dalyvavimas metinėse sesijose kartais 
yra surištas su kelionės ir apsistojimo išlaidomis. Tas išlaidas kiekvienas Tarybos narys turi pats 
užsimokėti. 
  
 Kokios rinkimams svarbios datos? 

 Kandidatų siūlymo terminas: nuo vasario 1 d. iki  kovo 15 d. 
 Registracija internetu:  nuo vasario 1 d. iki balandžio 7 d. 
 Prašymas balsuoti paštu:  nuo kovo 1 d. iki  balandžio 15 d. 
 Balsavimas paštu arba internetu:  nuo gegužės  1 d. iki gegužės 15 d. 
 Balsavimas asmeniškai: (jeigu yra lietuviški centrai) pirmus du gegužės savaitgalius. 

 
Balsavimo datos nustatytos pagal įstatų taisykles. 
 
Kur bus galima rasti informaciją apie rinkimus? Kaip numatoma raginti žmones dalyvauti 
rinkimuose?  
Šiuo metu informaciją apie rinkimus galima rasti facebook.com/javlbrinkimukomisija bei per savo 
Apygardų pirmininkus. Internetinės svetainės klausimas dar yra sprendžiamas. Taip pat, dėl 
informacijos galima tiesiogiai kreptis į Krašto Rinkimų komisiją elektroninio pašto adresu: 
tarybosrinkimai2018@gmail.com.  Rinkimams svarbi informacija skelbiama taip pat lietuviškoje 
žiniasklaidoje. 
 
 


